
1958  Flystevner på Værnes 
 

Når jeg har valgt å sette årstallet 1958 som hovedårstall for flystevner på Værnes, er det fordi 

dette stevnet trakk mest folk i forrige århundre. Fem flystevner har skilt seg ut frem til i våre 

dager: 1937, 1955, 1958, 1982 og 1996. Utenom disse igjen har det vært enkelte mindre 

stevner og/eller enkeltoppvisninger som nok har både tiltrukket en del folk, samt imponert. 

Fremst står selvsagt første flygingen på Værnes den 26. mars 1914, som hittil også ble det 

eneste ”stevne” som ble avlyst, og folket måtte skuffet vandre hjem. Opprinnelig skulle det 

første flyet ta av dagen før, den 25. mars kl 1700 - men en brakett for et festestag røk. Dertil 

fikk de ”olje på magneten”, og så kom mørket. Se Stjørdalens krønike, bind 1 - side 161. Når 

jeg i dette kapittelet bruker minst plass på de to siste stevnene (1996 og 1982), skyldes det 

naturligvis at de er lettest å huske, samt dokumentere både nå og i ettertid. De tidligste er nok 

derfor de mest interessante. Som nevnt er det enkelte oppvisninger som har tiltrukket folk, 

eller blitt kjente som en del av pionerenes stadige utfordringer. Eller det var rett og slett et 

innslag innen et annet stevne, arrangement etc. La oss derfor begynne med et slikt eksempel 

først, skjønt det heter seg at en fransk flyger var her allerede i 1913 -14 og holdt en spesiell 

oppvisning. 

 

1932 

 

Skal vi holde oss innen luftfarten, er dette året mest kjent på grunn av at sønnen til Charles 

Lindberg ble kidnappet og senere funnet drept. Verdens mest kjente kvinnelige pilot, Emilia 

Erhart, ble dette året første kvinne som fløy alene over Atlanteren. Utenom luftfarten ble nok 

1932 husket best i Norge som det året vi 

okkuperte Grønland, hvor stjørdalingen 

Helge Ingstad spilte en meget sentral rolle. 

Og hva gjelder Stjørdalen og Trøndelag 

huskes året meget godt på grunn av et 

bondestevne på Ree gård søndag den 17. 

juli, hvor Quisling deltok. I Adresseavisen 

var overskriften: Trøndelags bønder reiser 

seg mot kommunistene. Statsråd Quislings 

tale ble en mektig vekker for folket. Alle 

avisene var enige om at talen var stor, og 

statsråden fikk meget gode kritikker. Den 

45-årige Vidkun Quisling var på dette 

tidspunktet Forsvarsminister i Mowinckels 

bondepartiregjering. Han var for øvrig før 

politikken knyttet til Artilleriregiment nr. 

3 på Øyanmoen, hvor han virket både på 

moen og i Hegra, der han ledet en del kartleggingsarbeider omkring befestningene. Blant 

annet bygde han storvarden på Strætesfjellet. Nærmer 5 000 mennesker fra hele Trøndelag var 

møtt opp på Ree for å høre Quisling tale. Selve det politiske stevnet ble behørlig dekket, 

talene gjengitt og lovordene stod i kø. Likevel er det tre andre forhold i kjølvannet av 

bondestevnet som ble sittende igjen i hukommelsen hos en del av de som var til stede, nemlig 

1) en påpekelse av dårlige veier i Sør-Trøndelag, 2) manglende kjennskap til våre nasjonale 

sanger - og 3) en flygeoppvisning. 

 

I krasse ordlag innehold referatet fra stevne på Ree et direkte slakt av veiene i Sør-Trøndelag i 

forhold til Nord-Trøndelag. De var rene svineriet. For å holde seg til terminologien, kan  
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gjengis følgende sitat: ”Å kjøre bil på Sør-Trøndelags veier nå, er faktisk å utsette bilen for 

det rene ”dyreplageri”. Riksveien i Sør-Trøndelag lignet ifølge pressen en dårlig vedlikeholdt 

setersti. Det var visstnok svært så befriende for sørtrønderne å passere fylkessteinen på 

Gevingåsen, hvor bilen plutselig begynte å rulle igjen på alle fire hjulene. ”I Nord-Trøndelag 

kunne en nemlig ha alle hjulene på bakken samtidig”, het det seg i avisene. 

 

Under stevnet skulle den kjente og kjære ”Blant alle lande” synges. Men musikkorpset 

intonerte ”Mellom bakkar og berg”, og oppdaget ingenting før etter to vers. Så mens korpset 

spilte feil melodi, klarte likevel nærmere 5 000 mennesker å synge vår kjære nasjonale sang 

av vår egen Ole Vig. Det må sies å 

være ganske godt gjort, skjønt referatet 

sa ikke noe om velklangen. Og det ble 

ikke bedre da flere vers enn to av ”Ja, 

vi elsker” skulle synges. Folk løp surr i 

versene. Det gikk som vanlig bra med 

to vers. Deretter sang 1000 personer ett 

vers, mens 1000 andre sang et helt 

annet. Eller senere da ”Jeg vil verge 

mitt land” skulle gjennomføres. 

Åpningsteksten gikk bra, og så ble det 

bom stille. Avisene var i ettertid 

opptatt av at en måtte være enige i 

fremtiden om hvilke vers som skal 

synges, og at folket ”kan disse/teksten 

eller fikk den utdelt”. Denne forfatter 

vet av egen erfaring at vi ikke har 

kommet lenger i år 2009. Bare forsøk! 

 

    Faksemile Adresseavisen 



Men det som skapte en viss debatt og strid senere, var en flygeoppvisning gjennomført av 6 

Fokkere, 3 Kajer og 2 Tigermoth. Det hevet seg en del kritiske røster. En spurte hvorvidt et 

politisk stevne var berettiget bruk av offentlige midler. Venstrebladet ”Oslo” og aviser på 

venstresiden spurte om det var slik at Forsvaret kunne brukes. Flere lurte på om det var 

Bondepartiet som dekket utgiftene. Hadde kaptein Bull fått distriktskommandoens tillatelse til 

en slik flygeoppvisning? Var det Bull selv eller generalsinspektør Klingenberg som på eget 

initiativ foretok flygingen, eller et bestillingsverk fra forsvarsminister Quisling? Opposisjonen 

utnyttet dette for alt det var verd, men det hele roet seg ned. Uansett var dette en av de dager 

Trøndelag flyveavdeling virkelig fikk vise seg frem, og la grunnlaget for senere flystevner og 

betydningen av å profilere seg gjennom nødvendighet, behov og forståelse. Flyene fra Værnes 

skapte mønster på himmelen over Ree, og da de to Mothene utførte en simulert luftkamp, ga 

publikum seg helt over i begeistring. Dette var noe de fleste aldri hadde sett før. At stevnet 

skulle bli tilknyttet nettopp gården Ree, fletter seg inn i rekken. Gården Ree og dens ulike 

eiere og brukere, har gjennom alle tider vært de mest sentrale initiativtakere vedrørende 

utstillinger og stevner her i Trøndelag. 

  

1937 

 

Dette året skulle bli husket for Hindenburgulykken som satte en sluttstrek hva gjaldt 

luftskipene. Emilia Erhart forsvant, prototypen av FW Condor kom i lufta og Sola flyplass ble 

åpnet. Og Norge fikk en prins for første gang på 566 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lastebil ruller nedover mot Stjørdal fra Skatval. Oppe på lasteplanet satt fullt av folk. Det 

var helt andre sikkerhetskrav den gang, nærmest lik null - en tok selv ansvaret dersom en ville 

sitte på. En av de som var med, var den 7 år gamle Magne Fasteraune. Han var på vei til 

flystevne på selveste Værnes søndag den 19. september 1937. Det var stort for guttungene. 

Sammen med 10 000 skulle Magne få bivåne den beryktede Helmuth Kalkstein. Helmuth 

Kalkstein dukker opp første gangen for meg som luftfartsinteressert leser i en oversikt fra 

Olympiaden i Berlin i 1936. I anledning Olympiaden ble det arrangert en del propaganda, 

blant annet en flykonkurranse. Her ble Kalkstein nr. 3 med sin Kl35, etter Von Sternberg i en 

Bf108 og Rall i også en Klemm 35.  

 

Like stort var det å se så mange mennesker samtidig. Trolig var dette rekord på et stevne i 

Norge til da. ”Det gjorde stort inntrykk”, forteller Johan Gisetstad - som hadde tatt seg 

vestover fra Hegra. Politibetjent Lorentzen fortalte til pressen at det var over 1 500 biler 



parkerte på Stjørdal. Det var dobbelt så mange på Værnes som på Kjeller søndagen før, den 

12. september. 

 

Modellflygerne var de første som 

hadde en oppvisning. De imponerte 

stort med sine merkverdige små fly 

som ved hjelp av gummistrikker 

var tvunnet rundt opptil 700 

ganger. 

 

Lars Bergo, NTH flyklubb - var 

den første i lufta. Han fløy sikkert 

og elegant og gjorde en flott loop 

med sitt seilfly. I stor sving dalte 

han etter hvert ned mot flyplassen 

og landet så rolig og elegant at det var en fryd. Men det var Helmuth Kalkstein alle ventet på. 

Han var født med vinger på, ble det sagt. Han var kun 25 år og hadde fløyet i fem år. Det ble 

arrangert landskamp mellom Tyskland og Norge, representert med Helmuth Kalkstein og 

ingeniør Olav Bakke Stene i en Klemm L 25 (litt eldre utgave og med 20 hk mindre enn flyet 

til Kalkstein). Et stort antall med kulørte ballonger ble frigjort, som de to flygerne skulle 

spidde. Det var ikke så enkelt i og med at luften presset ballongene unna i siste liten. Kampen 

endte uavgjort 12-12. 

 

Så var det Olav Bakke Stene som utøvde ”ribbon cutting”. Det var 2 ruller av dopapir som ble 

sluppet fra meget stor høyde, hvorpå flygeren skulle kutte strimmelen. Den ene ble kuttet to 

ganger og den andre tre ganger. 

 

Da Helmuth Kalkstein tok sin blå flygemaskin opp mot det lette grå skydekket, og satte i gang 

sin virkelige oppvisning, gikk det et grøss gjennom publikum. Utvendig loop (negative loop) 

og alle tenkelig og utenkelig manøvrer fulgte. 

 

 

Stevnet skulle ta en time.  Da Kalkstein satte nedpå hjulene var det gått nøyaktig 60 minutter. 

Adresseavisen var mektig begeistret over Kalkstein sin oppvisning, og lurte på om ikke 

piloten ble ør i hodet. ”Karen tente en sigarett med en hånd som var helt fullkommen rolig”, 

skrev en journalist. Og Adresseavisen fortsatte: ”Fuglene ble utkonkurrert. Eliten blant 

sportsflygerne er i dag luftens opprinnelige beherskere totalt overlegne. Fuglene kan gå hjem 

 

Oppvisning av Kalkstein på Værnes  (foto: Oskar A. Johansen) 



og legge seg! De er slått i sin egen luftige gate og tar ikke telling engang”. Etter å ha landet, 

ble Kalkstein møtt med ovasjonsmessige bifall fra publikum. Da han steg ut av flyet takket 

han med sin nazihilsen. Det var nok de som tenkte sitt. ”Å møte en mann av Kalksteins kaliber 

til luftkamp ville nok mange betakke seg for”, sa en kjent norsk flyger etter å ha sett 

oppvisningen. Hva andre tenkte da de så tyskere bli kjørt rundt på Værnes i 38 og 39, ligger 

utenfor mandatet til dette kapittelet. Men da herrefolket virkelig kom i aprildagene i 1940 var 

det nok enkelte som tenkte tilbake på stevnet i 37 og hvisket ordet ”spion”.  

 

Løytnant E. Omholt-Jensen var en utmerket og orienterende speaker. Sammen med lt. Olav 

Bakke Stene ledet de stevnet. 

 

I 1938 ønsket NAK (Norsk Aero Klubb) å sette flygingen på kartet i dobbelt forstand. Det ble 

bestemt at store flystevner skulle arrangeres den 16. august i Skien, 18. august på Voss og 

søndag 21. august i Bergen (Haukåsmyrene). Pressen ble virkelig fóret, og en bunnskrapt 

økonomisk kasse skulle atter bli fylt opp, trodde NAK. Men slik ble det ikke. Været utmerket 

seg med sin fuktighet, men heldigvis hadde de tegnet avlysningsforsikring. Her var NAK 

foran sin tid.  

 

Helmuth Kalkstein skulle være det store trekkplasteret. Ved siden av ham stilte dr.ing Haakon 

Sam Eyde, Alf Scott-Hansen og Øivind Scott-Hansen opp i sin Klemm35 som var uassurert. 

Men det gikk ikke særlig bra noen steder grunnet været. Først satt Kalkstein fast i Sør-

Tyskland, så kom ulike aktører ikke frem til verken Skien eller Bergen som avtalt, store 

utsettelser og avlysninger. Det er i den sammenheng ganske så interessant å se hvilken 

ordbruk datidens journalister brukte, sitat: ”…….samt den aldri sviktende negergjengen for 

bakktjenesten”. Hadde noen skrevet ”negergjengen” i dag - hadde de vel blitt satt inn på 

livstid. Bitterheten over været og sviktende publikum ga seg utslag i NAK’s eget referat hvor 

det heter seg: ”Det lå i sakens natur at hver gang NAK arrangerte flystevner var det regnvær. 

Skulle det bli tørkeperiode i landet et sted, var det bare å henvende seg til NAK om flystevne”. 

NAK beklaget seg meget sterkt over publikums økonomisk sans: ”Det var mange ganger flere 

i åsene rundt enn innenfor portene”. Holmenkollen hadde på ingen måte monopol på 

Gratishaugen. 

 

En av de som var mye sammen 

med Kalkstein på ulike flystevner 

og oppvisninger over hele Europa 

var Haakon Sam Eyde. De deltok 
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på de fleste oppvisninger i Norge i 1937 og 1938, blant annet i Skien, på Kjeller og i Bergen. 

Som oftest var det Kalkstein som stod for acroflygingen, mens Haakon Sam Eyde stod for 

”ribbon cutting” og det mer showpregede. Sam Eyde kom senere tilbake til Værnes hvor han 

tjenestegjorde på speidervingen frem til krigens utbrudd. Både Kalkstein og Sam Eyde hadde 

en rekke glimrende plasseringer i Europamesterskapet og andre konkurransestevner. Hva 

gjelder oppvisninger, er nok Haakon Sam Eyde mest kjent for, under en oppvisning over 

Gjerpen, å ha forlatt cockpiten og tatt seg ut på vingen da ytre bensinlokket var hoppet av og 

dinglet i en stropp. Lokket ville i løpet av få sekunder kunne lage hull i trekket på vingen. 

Hele vingtrekket ville blitt spjæret. Gjennom sin dristige manøver for å få på plass lokket slo 

Haakon Sam Eyde døden med noen få sekunder. Nå var disse flygerpionerene ganske så 

vågale personligheter, og av og til vanket det påtale. Haakon Sam Eyde fikk den 10. februar 

1938 kr 150.- i bot (subsidiært 6 dager på vann og brød) for brudd på lov om luftfart av 7. 

desember 1923 § 50 (lavflyging). Dette var noe nytt som de nok kjente på pungen, og som de 

nok tok med en blanding av ergrelse og oppgitthet over datidens ”tilsyn”, men også med et 

visst smil. 

 

Denne Haakon Sam Eyde 

fortjener litt mer omtale, da 

han er en av våre mer ukjente 

flypionerer, som satte sitt 

preg på flygingen både i 

Norge og i Europa for øvrig 

på 30-tallet. Gjennom sin 

tjenestegjøring på Værnes 

kan han knyttes til vårt 

distrikt. Haakon Sam Eyde 

kom inn i styret i NAK 

(Norsk Aero Klubb) under 

rabaldermøte hvor Ole 

Reistad ble formann. 

  

Haakon Sam Eyde var sønn av den kjente industripioneren og magnaten med samme navn og 

hans andre kone, Elly. Haakon vokste opp på Sem hovedgård utenfor Horten. Han ble født 

1906 i London. Han fattet interesse for flyging under oppveksten, trolig påvirket av 

flyvirksomheten i Horten på den tiden. Han fortalte sitt barnebarn, som bærer hans navn i dag, 

at han ville begynne på teknisk utdannelse i Horten for siden å kunne bli flyger. Dette ville 

ikke hans far ha noe av. Han ble derfor som 16 åring sendt til Sveits (1922) med beskjed om å 

ikke returnere før han hadde fått seg en doktorgrad! I Sveits tok han artium og studerte siden 

på universitet og tok doktorgrad i kjemi, trolig vedrørende et middel mot sykdommen Lepra 

(spedalskhet). Det var i Sveits han kjøpte seg en Klemm 35 og lærte seg å fly, tilsluttet 

Züricher-Flug-Club. I tillegg var han en habil sportsmann og deltok blant annet i skihopp- 

konkurranser på universitetsnivå og drev med seilflyging og kunstflyging. Han hadde et 

forhold til Sonja Hennie og forlovet seg med henne. Men det ble som kjent intet ekteskap. 

Han returnerte til Norge etter 16 år. 

 

Haakon gjennomførte sin verneplikt i Hærens flyvevesen både på speidervingen på Værnes 

og som instruktør på Kjeller våren 1940. Hva som skjedde siden er noe uklart, men han var 

ikke med videre i krigen. Han giftet seg med Aase Eriksen, som var datter av 

høyesterettsadvokat Eriksen, som igjen var sønn av Alfred Eriksen. som grunnla avisa 

Nordlys. Aase og Haakon tilbrakte resten av krigen på en gård i Østfold og fikk to sønner. 

                                         Kalkstein og Sam Eyde  



Etter krigen drev han med diverse virksomhet, blant annet 

hyssingfabrikk i Fredrikstad og flyttet siden mye rundt i Europa 

før han slo seg ned i Spania. Her kjøpte han en gård i byen 

Almunecar og drev med produksjon av advocado i stor skala. Han 

solgte gården og flyttet tilbake til Norge rundt 1990 og døde noen 

år senere i Oslo. Hans barnebarn, som også heter Haakon Sam 

Eyde, har militær flygerutdanning og var skolesjef ved 

Luftforsvarets Flygeskole - før han for noen år siden begynte som 

flykaptein i Norwegian. 

 

Tilbake til herrn Kalkstein: Den 11. og 12. september 1938, over 

Bodensee - setter Kalkstein hele fem verdensrekorder innen 

fart og høyde med lette luftfartøy. Blant annet 

gjennomsnittsfart over 100 km på 228,717 km/t og over 1000 km på 228,027 km/t. Og på 

mange måter setter han kronen på verket da han en uke senere, den 18. oktober tar sin 

flygemaskin Kl35 opp til 8 350 m. På dette tidspunktet synes Kalkstein å ha oppnådd stor 

anerkjennelse som flyger. Han mottar samme året Louis Blerot medaljen, som er en 

utmerkelse til rekordinnehavere innen fart, høyde og distanse. Det har i alle år gått et rykte på 

Stjørdal om at Helmuth Kalkstein ble et tysk flygeress under krigen, men som til slutt ble 

skutt ned og drept. Det er ikke riktig. Hans Klemm konstruerte en sterkere og raskere 

flymaskin, Kl107 som en arvetager etter Kl35. Da prototypen skulle utprøves omkom 

Helmuth Kalkstein som sjef- og testpilot for Klemm den 5. juli 1939 grunnet vingebrudd 

(Flügelbruch). Dette var et hardt slag for fabrikanten, da den forrige sjefs- og testpiloten, 

Marczinski, også omkom under testing i 1934. I norsk presse ble Kalkstein og andre 

testpiloter omtalt som ”innflygere”.  

 

På denne tiden hadde Klemm 

et utmerket forhold til Hitler, 

hvilket forandret seg 

merkbart etter hvert. Unge 

Helmuth Kalkstein var en av 

Gørings og Hitler-Tysklands 

juveler. Denne juvelen ble 

æresmedlem i NAK i 1938. 

En vil yte NAK urett ved å la 

en slik setning blir stående 

alene. Helmuth Kalkstein var 

trolig en meget dyktig flyger 

og inspirator for 

luftfartsmiljøet i Norge. 

Klemm (Flugzeugbau i 

Boblinggen) var ledende 

innen utviklingen av småfly på den tiden. Å sette kunstflygeren inn i den ramme som senere 

utviklet seg, hvor det å dømme så altfor lett gikk over til å fordømme, kunne ikke engang en 

profet klare. At Kalkstein ville kunne blitt ett flygeress i Hitlers maskineri, er ikke utenkelig, 

tvert om meget tenkelig - men nå uinteressant.  

 

1955 

 

Haakon Sam Eyde, august 2009 



Året 1955 skulle bli husket for sin stillhet i begynnelsen av året. Da gikk nemlig ansatte i 

NRK ut i en tre ukers streik. Elvis Presley viser seg første gangen på TV i USA, og to andre 

storkjendiser dør det året, nemlig Albert Einstein og James Dean. Vest-Tyskland kom med i 

NATO og i oktober ble Flesland flyplass åpnet. 

 

Det første store flystevnet etter krigen 

fant sted søndag 22. mai 1955, hvor det 

var til stede mellom 10 og 12 000 

mennesker. Det ble sagt at det var 

parkert over 3 000 biler og busser i 

Stjørdalsområdet, og en journalist skrev 

at ”dirigeringen gikk elastisk”. Det 

skulle ha vært en stor bilkaravan som 

beveget seg oppover ”gata”. Det ankom 

store mengder publikum med fjerntog 

fra Oppdal, Røros og Steinkjer. At det 

kom så mye folk, var imponerende - da 

det dessverre ble en meget sur og kald 

maidag, med snø og sludd. En indikator 

på hva som tiltrakk flest til sine telt, var 

at allerede etter et par timer måtte flere 

av pølsebodene meddele at de var 

utsolgt. Speaker, Håkon Karlsen - kjent 

fra NRK, holdt humøret oppe hos 

publikum, mens han lakonisk minnet 

alle om at det snødde. Det ble sagt at 

været var av typen ”dårlig skiføre”. 

 

Stasjonssjefen, oberstløytnant Weisteen ønsket velkommen. 

Deretter holdt feltpresten, orlogskaptein G. Wold andakt og talte over ordene fra Matteus: 

”For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? 

Selv om de som skulle holde oppvisning nettopp den dagen stod nærmere Vår Herre i 

vertikalaksen enn presten, var det nok enkelte piloter som syntes at det ikke hadde skadet om 

presten hadde bedt om litt bedre vær den dagen. Sjefen for Luftkommando Trøndelag, Oberst 

Manshuus - åpnet stevnet og minnet om at stevnet også var viet 30-årsdagen for Roald 

Amundsens polflukt 21. mai 1925. Dessuten var stevnet en markering av 50-års jubileum for 

den internasjonale Aeronautique Federation, som NAK tilhørte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På egen oppsporing og initiativ, klarte jeg å få disse tre med som representanter for de få som 

har vært med på de fleste stevnene. F.v: Johan Gisetstad, Magne Fasteraune og Thomas 

Dybwad.  Alle tre var på stevnet i 1937 og så den berømte Kalkstein 



 

 

De store magnetene skulle være 4 amerikanske B-47 Stratojet, samt F-86 som skulle fly 

gjennom lydmuren. I tillegg skulle det ankomme en IKC-97 Stratocruiser (tankfly), og britene 

skulle sende en Camberra, som på den tiden hadde høyderekorden med 21 000 m. 

Flykommandør, generalmajor Motzfeldt ankom i en Dakota. Med i flyet var og formann i 

NAK, Sindre Hesstvedt. Det gikk en skuffelse gjennom publikum da flykommandøren 

meddelte at de store amerikanske B-47 ikke kunne komme grunnet været. Litt bedre stemning 

ble det da kommandøren kunngjorde en rekke utlodninger av flygeturer, blant annet en 

militær flytur Fornebu - Paris. 

 

I og med at det ble mindre flyging 

enn annonsert, fikk publikum god 

anledning til å vandre over de ulike 

broene som ble bygget over 

vingene, for å kunne titte inn i 

cockpit. Datidens store kjendis i 

Trøndelag, Hjallis – fikk bli med 

en tur opp med et jagerfly fløyet av 

Finn Klevan. Det ble opprettet en 

direkte samtale mellom speakeren 

og Hjallis der opp, og alle kunne 

høre hvordan den store 

skøyteløperen slet med pusten. 

”Det er ikke bare å kaste armene i 

svingene”, uttrykte Hjallis ovenfra. 

 

Publikum fikk seg et sjokk da en 

frøken Olga Berg stakk av med en 

Tiger Moth, og alle - godt 

understøttet av speakeren - trodde 

at ulykkens time var kommet. Hun 

skulle visstnok ha vunnet seg en 

flygetur, men på vei bort til flyet 

slo hun ned flygeren og tok av 

alene. Det ble foretatt en flygetur 

langt utenfor de aerodynamiske prinsipper. Flyet så ut til å ville styrte når som helst der det 

hoppet opp og ned i lufta. Men alt ordnet seg. ”Frøken Berg” var ingeniør og pilot Jens 

Rolfsen fra NTH flyklubb, som spilte sin rolle nesten for godt, ikledd kvinneklær og makelig 

sminket. 

 

Braathens Heronfly med kaptein Rolf Johannessen ved spaken laget presisjonsflyging i en 

formasjon med 12 Fairchild. Det ble utført en ballongkamp mellom Gøsta Johanson og Iver 

Havdal i hver sin Piper Cub, og fenrik Berntsen foretok kunstflyging med en Harvard. I 

Hangar 5 var det fremvisning av flyfilmer. Her var også lykkehjulet for å vinne de nevnte 

flyturer. Og Forsvarets distriktsmusikkorps og Halsen skolemusikk underholdt. Da publikum 

forlot Værnes i det sure og kalde været, var det nok mange som la merke til - og bemerket, 

alle blomstene som var plantet i anledningen dagen. De varmet så godt der de kjempet mot 

snøfillene. Men til slutt var også de borte.  

 

                  Hjallis takker Finn Klevan 
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Dagen derpå, samtidig som avisene briljerte om flygingens sikkerhet, evner og muligheter 

med utgangspunkt i stevnet dagen forut, kolliderer heimdalsgutten, fenrik Tormod Raphaug i 

sin Tunderjet med en annen Thunderjet (Oddvar Lien overlevde) vest av Lillehammer. 

Raphaug ble en av 16 militærflygere som omkom i 1955.  

 

1958   

 

Den 5. februar mister et amerikansk fly en hydrogenbombe i havet utenfor Savannah, 

Georgia. Bomben ble aldri funnet. Dagen derpå skjer en tragisk flyulykke i München hvor 8 

fotballspillere fra Manchester United omkommer. På Tynset måles det 44,5 minusgrader. Den 

amerikanske atomdrevne ubåten ”Nautilus” krysser under Nordpolen. I VM scorer Pele to mål 

mot Sverige i finalen. Og i juni signes kong Olav i Nidarosdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette året står som selve symbolet på luftfart og flystevner i 

forrige århundre. Lørdag den 7. juni hadde statsråd Varmann 

åpnet Vigra flyplass utenfor Ålesund. Tiltenkte aktører for 

flystevnet på Værnes dagen derpå, kastet glans over åpningen - 

da 12 jagerfly overfløy Vigra, og Fred Olsen ankom Mørebyen 

med den aller første charter, nemlig en DC3 Dakota med 

fotballaget Eik som skulle spille kamp mot Molde. De nevnte 

jagerflyene laget også en flyparade over Steinkjer og Trondheim 

som en liten forsmak til søndagens stevne. 

 

Stevneleder, disponent Bernhard Bergersen og hans stab hadde 

virkelig lagt seg i selen for å få til århundrets stevne, søndag 8. 

juni. Det var mye celebert besøk fra rundt om i hele Europa. 

Hele 2 000 var innbudte gjester eller 

kom for å opptre. Fra NATO stilte  
Et av luftfartens mest kjent og benyttede bilder i magasiner 

og som markedsføring. Men guttens navn har aldri vært 

kjent. Trolig er dette Gunnar Børseth, Stjørdal 
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gen

eral 

Sill

in, 

fra England kom wingcommander Morrison, og fra Sverige miltærattachen, oberst Klerker.  

 

Øverste norske representant var general Bull. - De av publikum som ønsket det, kunne til og 

med komme luftveien i form av ei ”flybro” mellom Lade og Værnes. Billetten kostet kr 25.- 

De største attraksjoner var den firemotors bomberen Avro Vulcan, Thunder Flash fotofly, 

flyløytnant C. Taylor som utførte utvendig loop i sin Hawker Hunter, samt svenskene med 4  

jetfly J-29 ”flyande tunnan”. Den svenske kapteinen Hjelthe fløy oppvisning med sin 

Klemm35. Også under dette stevnet fikk folket seg et lite sjokk. C-119 Boxcar foretok en 

såkalt ”Jato-start” og landing ved hjelp av rakett som skapte så mye ild og røyk at publikum 

trodde noe galt var fatt. 

 

Som ved alle stevner, var det også denne gangen en viss utfordring hva gjaldt parkeringen. 

Det fortelles om en evig bilkø mellom Stjørdal og Trondheim, og det offisielle tallet med 

parkerte biler var 3 347, pluss ca. 400 biler på strekningen Gevingåsen - Hell. I pressen ble 

det nevnt at ca. 5 000 biler besøkte Stjørdal denne søndagen i juni 1958. Jernbanen fraktet 

2 200 fra Trondheim. Fra andre retninger kom jernbanen med 800, derav ekstratog fra 

Østersund. Men et lokomotiv på et ekstratog fra Trondheim streiket, som medførte at det kom 

 

Foto: Gimnes 
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hele 40 minutter forsinket, til stor ergrelse for svært mange. Det ble til og med satt opp båt fra 

byen. ”Fru Inger” gjorde to turer til havna. 

 

Som ved de fleste arrangement var det også denne gangen en del som ikke ville betale for 

fornøyelsen. Arrangøren anslo at ca. 1 000 holdt til på ”gratishauger” ved Hell, og hele 1 000 

kom inn gjennom et hull i gjerdet. Forsvarets kantiner solgte for kr 30 000 fra 11 mindre 

utsalg inne på området. Stevnet forløp uten uhell, men en engelsk korporal fikk 

blindtarmbetennelse. For øvrig er det nok mange som minnes et visst kaos etter stevnet for å 

komme seg hjem, og det var nok flere som bemerket den ekstreme unormale tutingen - som 

nok de fleste forbinder med andre lands bilkulturer. Det ble anslått til mellom 30 000 og 

35 000 tilskuere på stevnet i 1958.  

 

1982 

 

Dette år ble Falklandskrigen utkjempet. Den 11. mars styrter et Widerøefly mellom Berlevåg 

og Mehamn, hvor 15 mennesker omkom - en ulykke som i en årrekke skapte spekulasjoner. 

To ungdommer går seg bort i Snøhettaområdet og omkommer. Kongebjørka i Molde blir 

ødelagt. Ei bombe eksploderer i en oppbevaringsboks på Oslo S, ei kvinne omkom. I juni 

uteksamineres de to første kvinnelige kadetter fra Krigsskolen, og Nils Somby flykter fra 

Norge og søker politisk asyl i Canada.. 

 

Det var meningen det skulle bli et større flystevne i 

1967, men det måtte avlyses på grunn av 

beredskapen i forbindelse med seksdagerskrigen i 

Midt-Østen. Når det gjelder stevnet den 6. juni 

1982, ble det mest husket for introduksjonen av 

Luftforsvarets nye jagerfly, F16 - som avsluttet 

stevnet med en forrykende oppvisning utført av 

major Trond Moltzau, hvor han etter sine 12 

minutters acroflyging tok sitt jagerfly opp til 40 000 
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                  C. Taylor 



ft (13 000 m) på 29 sekunder. Det var nærmere 20 000 tilskuere, delvis svakt duskregn, men 

med varm god sol inn i mellom. Arrangøren var Trondheim og Værnes flyklubber.  Formann 

for flystevnekomiteen, Arne Sæterhaug gikk hardt ut mot NRK etter stevnet, som han mente 

hadde sviktet sin informasjonsplikt. NRK møtte ikke opp på pressekonferansen før stevnet. 

Flystevnet var ganske så tradisjonelt, hvor de ulike aktører var gjenggangere. For øvrig var 

virkelig dalføret i sentrum den helga. Ved siden av flystevnet var det stort musikkstevne, NM 

i svømming for funksjonshemmende, håndballcup, Meråkerdagene og på Øverlands Minde 

vant Stjørdals-Blink 2 – 0 over Skarbøvik, etter scoringer av Odd Inge Berg og Tore Welde, 

og dermed sikret tabelltoppen. Det var et yrende liv. Dette er en av helgene i Stjørdalens 

historie hvor det har vært samlet mest folk totalt sett.  

 

1996 

 

Hva gjelder luftfart, huskes dette året best for den tragiske ulykken på Operafjellet på 

Svalbard, hvor 141 mennesker omkom. Dette året skulle det virkelig satses på et gedigent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stevne, men som så mange ganger før sviktet værgudene. Søndag den 16. juni kom med dårlig 

vær, lavt skydekke og dårlig sikt. Dette la en stor demper på arrangementet og reduserte 

programmet for de fleste aktører. Arrangørene klarte seg så vidt økonomisk. De hadde håpet 

på 20 000 tilskuere, men det kom bare ca. 10 000. Været til tross, de 846 funksjonærene la 

ned et meget betydelig arbeid for i det hele tatt å klare å gjennomføre stevnet, som for det 

meste ble båret frem på nostalgiens vinger. Hovedattraksjonen var en unik kopi fra 1918 av en 

Bleriot XI, denne ”kvisthaugen” som krysset den engelske kanalen i 1909. I 1911 var et slikt 

fly over Trondheim, i 1914 flakset det over Nordsjøen og i 1996 forsvant det mer eller mindre 

i tåkeheimen på Værnes.  Været kunne ikke stanse pilot Michal Carlsson. Han ankom med sin 

spesialtilhenger, pakket ut fugleskremselet og imponerte tilskuerne med sin dristighet mellom 

tåkebankene. 

 

 

 

 

 

Faksemile Adresseavisen 

Faksemile Adresseavisen Grüwer / Engstrøm 
Carlson i sin Bleriot 

                  Lars Næss 



 

 

 

Flere aktører imponerte også. Selvgjort er velgjort heter det seg. Harald Olsen, som hadde 

bestilt seg et enmannshelikopter fra USA, hadde skrudd det sammen gjennom 300 

verkstedtimer og foretok en ypperlig demonstrasjon av dette vidunder. Mindre imponerende 

var ikke Lars Næss, opprinnelig steinkjerbygg. Han stilte opp med sin P-51 Mustang fra 1944, 

kanskje det beste jagerflyet i krigen. ”Old crow” var en kopi av dekoren fra Bud Anderson sitt 

berømte fly fra krigen, som skjøt ned 18 tyskere. Andre som trosset værgudene var den 

svenske kunstflygeren Bo Grüwer. Ute på vingen av det 50 år gamle flyet stod luftens 

dronning: Gunilla Engstrøm.  

 

2002 

 

Vi skal avslutte disse linjer slik vi begynte ved å nevne en 

”ekstraordinær” oppvisningen. 70 år senere, feiret Luftforsvarets 

Flygeskole i 2002 sitt 50-års jubileum på Værnes, et slags 

miniflystevne. I den forbindelse ble det gjennomført en 

spesialoppvisning. Da var nemlig F16 tilbake og fløy et 

oppvisningsprogram slik major Trond Moltzau hadde gjort det på 

stevnet i 1982. Den gangen stod en 12 åring, som omtrent bodde 

oppe på rullebanen, og så på. Hans navn var også Trond. Nå 20 år 

senere, var det den samme gutten som satt ved spaken i sin F16 og 

imponerte sine foreldre, slekt og publikum, nemlig stjørdalingen 

Trond Ertzgaard. Ringen var på et vis sluttet.   

 

 

     Trond Ertzgaard 


