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Abstract

The literature on the development of Norwegian aviation before World War 2 is plentiful and
diverse. This is especially the case when it comes to the development of military aviation in
the period. Most of this literature is, however, focused upon what actually happened, and
lacks the analysing perspective of historical research. In addition most parts of the literature is
insufficient when it comes to indication of sources.
Although there exists a huge amount of literature on the topic, few writers have tried to put
the development into a broader political or cultural perspective. For this reason there are
several interesting research topics which could be looked further into. Amongst these could be
mentioned the debate on an independent Air Force versus two separate Air Arms, the
arguments for the development of military aviation, and the use of aircraft in the Norwegian
exploration of the polar regions.
The enclosed bibliography is an attempt to inspire further research into this interesting period
of Norwegian aviation.

Om skriftserien (samt noen redaksjonelle bemerkninger)
Luftkrigsskolens skriftserie så dagens lys høsten 1999, og har til hensikt å publisere stoff som
kan bidra til å stimulere den akademiske debatten i Forsvaret og samfunnet for øvrig. Det
foreligger ingen utgivelsesplan for skriftserien, men vi tar sikte på å komme med tre til fire
utgaver hvert år – det avhenger av tilgangen på interessant stoff.
Den foreliggende utgivelsen reflekterer det faktum at de militære som er ansatt i undervisningsstilllinger ved Luftkrigsskolen i stadig større grad skaffer seg sivil akademisk kompetanse. Major
Ole Jørgen Maaø arbeider nemlig med en ”Master in War Studies” ved University of Glasgow,
hvor han ser på norsk luftmilitær tenkning på 1920-tallet.
Denne utgivelsen inneholder også et appendiks – en bibliografi – over litteraturen på temaet. Den
har bibliotekar Nina Beck Andersen arbeidet sammen med Maaø om.

Karl Erik Haug
Høgskolelektor/redaktør

Adresse:
Luftkrigsskolens skriftserie
Luftkrigsskolen
Trondheim mil
7004 Trondheim
karl.haug@lksk.mil.no

Tidligere utgivelser (kan bestilles fra biblioteket ved Luftkrigsskolen)
Volum 1 : Øistein Espenes og Nils E. Naastad: Luftforsvaret – et flerbruksverktøy for den kalde
krigen?
Volum 2 : Gunnar Fermann: Aspekter ved konflikt og konflikthåndtering i Kosovo
Volum 3 : Lars Fredrik Moe Øksendal (red.): Nytt NATO – nytt Luftforsvar? GILs
Luftmaktseminar 2000
Volum 4 : Ljubisa Rajic: Luftkampen sett og vurdert fra Beograd
Volum 5 : John Andreas Olsen (red.): Luftforsvaret i fremtiden: Nisjeverktøy for NATO, eller
multiverktøy for Norge?

Alle synspunktene i dette arbeidet står for forfatterens regning, og kan således ikke tillegges
Luftkrigsskolen eller Forsvaret.

Innholdsfortegnelse
Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig. En oversikt
Innledning ................................................................................................................... 1
Historieskriving eller fortellinger? ................................................................................ 2
Mer om tradisjonen ..................................................................................................... 3
Om kildebruken........................................................................................................... 4
Om Forsvaret mot ”radikale” faghistorikere og flygingens historie .............................. 5
Noen fremtidige utfordringer ....................................................................................... 6
Avslutning ................................................................................................................... 9

Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig. En bibliografi
Innledende kommentarer .......................................................................................... 10
Bøker ........................................................................................................................ 11
Doktoravhandlinger og hovedoppgaver .................................................................... 16
Artikler....................................................................................................................... 17
Offentlige publikasjoner............................................................................................. 32

1

Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig1
En oversikt
Av major(m) Ole Jørgen Maaø

Innledning
Litteraturen om luftfartens historie i Norge før 2. verdenskrig er svært omfangsrik
og mangfoldig. Spesielt er det skrevet mye om Luftforsvarets forhistorie, eller
rettere sagt de to flyvåpnenes2 historie fra oppstarten og fram til 1940. Her er
litteraturen svært omfattende og rik på informasjon. Det finnes litteratur av flere
forskjellige slag. Vi har oversiktsverkene, slik som Vera Henriksens bind 1 av
Luftforsvarets offisielle historie,3 og Fredrik Meyers i denne sammenhengen noe
knappere bok fra 1972.4 Samtidig har vi et vell av mindre artikler og oppgaver,
som fokuserer på alt fra innkjøp av bestemte flytyper,5 til oppstarten av Hærens
Flyvåpen,6 til om det eksisterte noen doktrine for bruk av luftmakt i Norge på 30tallet.7
Litteraturen om utviklingen av den sivile luftfarten er noe mindre i omfang, men
også innen dette felt finnes det oversiktsverk av god kvalitet. Verdt å nevne er Kåre
Fastings bok som ble skrevet til Norsk Aero Klubbs 50-års jubileum i 1959,8
Torleif Lindtveit og Gunnar Thoresens svært innholdsrike billedbok om
flyhistoriens barndom,9 samt Johan Nerdrums bok om Det Norske
Luftfartsselskap.10 Artikkel- og oppgavelitteraturen om norsk sivilflyging før 2.
verdenskrig virker imidlertid å være svært liten i omfang.
Når jeg innledningsvis har delt avsnittene inn i et militært og et sivilt, er det på sin
plass å påpeke at det i det tidsrom vi her skildrer, og da spesielt i perioden fram til
1930, ikke gikk noe eksakt skille mellom militær og sivil flyging. Norsk
Luftseiladsforening, som ble stiftet i mai 1909 som en sivil interesseorganisasjon,
finansierte på mange måter Hærens oppstart hva gjaldt flyging. Samtidig drev
1

Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av et kildestudium som har vært en innledende del av en M.Phil-oppgave
ved universitet i Glasgow med arbeidstittelen ”Norwegian Air Power 1900-1922 – The Debate on Doctrine”.
2
Jeg har gjennomført benyttet ordet flyvåpen om det som til forskjellige tider i dette tidsrommet het flyvevæsen,
flyvevesen, flyvevåben, flyvåben og flyvåpen.
3
Vera Henriksen, Luftforsvarets historie. Bind I, Fra opptakt til nederlag juni 1912 – juni 1940, (Oslo, Aschehoug,
1994).
4
Fredrik Meyer, Hærens og Marinens flyvåpen 1912-1944, (Oslo, Gyldendal, 1973).
5
Fredrik Tiller, ”Bakgrunnen for Norges kjøp av britisk flymateriell under 1. Verdenskrig”, Hovedoppgave ved
Luftkrigsskolen, (Trondheim, 1997).
6
Leif Feiring, ”Omkring den første utvikling av Hærens flyvåpen”, to artikler i Norsk Luftmilitært Tidsskrift, 1957,
s. 277-287 og s. 312-323.
7
Nils E. Naastad, "Norsk luftoperativ doktrine på 1930-tallet", Norsk Militært Tidsskrift, Nr. 10-1993, s. 3-9.
8
Kåre Fasting, Fra Kontraskjæret til Tokio. Norsk sivilflyging gjennom 50 år, (Oslo, Gyldendal, 1959).
9
Torleif Lindtveit og Gunnar Thoresen, På vingene over Norge. Bilder fra flyhistoriens barndom, (Oslo, Grøndahl,
1980).
10
Johan Nerdrum, Fugl Fønix. En beretning om det norske luftfartselskap, (Oslo, Gyldendal, 1986).
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organisasjonen betydelig sivil luftfartsaktivitet, men gjerne med offiserer som
bidragsytere.11 Et annet eksempel er de flybedrifter norske flypionerer utførte i
polartraktene. Disse flygerne, som Hjalmar Riiser-Larsen og Finn Lützow Holm,
var flygere i Marinen, og var som regel på "utlån" til mer eller mindre private
foretak i polaregnene. Disse operasjonene ville helt klart blitt definert som sivil
flyging i dag, men på den tiden var skillet åpenbart ikke like formelt. I tillegg
debatterte Stortinget flere ganger i mellomkrigstiden hvorvidt Forsvarets ressurser
innenfor luftfarten ikke burde benyttes til sivile formål, som eksempelvis ruteog/eller postflyging. Tidvis bidro da også både Hærens og Marinens Flyvåpen til
slik virksomhet, spesielt i form av test-flyginger på ulike strekninger. En annen
årsak til at skillet ikke er så tydelig, er at de fleste som startet sivil flyvirksomhet
av forskjellig slag, hadde sin utdanning fra Hærens- eller Marinens flyskoler. Dette
gjelder eksempelvis den første som hadde en viss suksess med taxi-flyging i
Norge, Tancred Ibsen.12
Dette essayets formål er å beskrive noen generelle trekk hva gjelder den
litteraturen som eksisterer om dette tema. Essayet vil fokusere på overordnede
problemstillinger rundt litteraturen. Avslutningsvis vil jeg kommentere kort på
områder der videre forskning kunne vært interessant. En foreløpig bibliografi over
perioden er også utarbeidet.

Historieskriving eller fortellinger?
I bind 12 av Cappelens Norgeshistorie skriver Per Fuglum:
”Det var også en utbredt mening at man bare stod ved begynnelsen av
denne [teknologiske] utviklingen. Dristige fremtidsvisjoner ble lansert
i aviser og tidsskrifter og i skoleelevenes stilebøker. Noe av det som
vakte størst sensasjon og skapte de djerveste forventninger, var
flyvemaskinen – luftens erobring.”13 (Min understreking)
Det forbauser ikke at Fuglum poengterer at flymaskinen var den teknologiske
nyvinning som skapte de største sensasjoner og forventninger. Det som forbauser
er hvor liten plass flygingens utvikling har fått i hans bok, samt i annen historisk
oversiktslitteratur fra denne perioden.14 Kontrasten blir spesielt stor når vi ser at

11

Både Fasting: 1959, og Nerdrum: 1986, har med en god del om Norsk Luftseiladsforening.
Tancred Ibsen har skildret noe av denne aktiviteten i sin selvbiografi Tro det eller ei, (Oslo, Gyldendal, 1976).
13
Per Fuglum, Norge i støpeskjeen 1884-1919, bind 12 av Cappelens Norgeshistorie, (Oslo, Cappelen, 1978), s.
166.
14
Se eksempelvis Berge Furre, Norsk historie 1905-1940, (Oslo, Samlaget, 1972), Hans Fredrik Dahl, Norge
mellom krigene. Det norske samfunnet i krise og konflikt 1918-1940, (Oslo, Pax, 1971), Edvard Bull, Klassekamp og
felleskap 1920-1945, bind 13 av Cappelens Norgeshistorie, (Oslo, Cappelen, 1978).
12
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Fuglum bruker relativt stor plass på teknologiens framskritt i perioden, samt hvor
bred dekning media ga flyging og flygerne i denne perioden.15
På et vis kan denne anskueliggjøringen av mangelen på dekning av flyets rolle i
den generelle historieskrivningen føye seg pent inn i rekken av rop fra
”forsvarsvenner” som opp igjennom årene har påpekt at Forsvaret er neglisjert i
historieskrivningen i Norge.16 Den er ikke ment som det.
Poenget med innledningen er snarere å fokusere på at Fuglum og andre som
forsøker å skrive mer generell historie fra ca 1910 og fram mot 1940, har svært lite
god litteratur rundt luftfartens utvikling å støtte seg til. Det er ikke mengden det her
kommer an på, som nevnt tidligere er det skrevet svært mye om flygingens historie
i denne perioden. Men store deler av denne sekundærlitteraturen har fokusert på
hva som skjedde og ikke hvorfor. I tillegg finnes det som nevnt noe mindre
litteratur om flyets utvikling utenfor Forsvaret. Utviklingen innenfor Forsvaret
derimot finnes det svært mye detaljert litteratur om; en kan få lese alt om hvilke
flytyper vi hadde, hvor de fløy, hvem som fløy dem og hvilke tekniske innretninger
som ble utviklet. De politiske, sikkerhetspolitiske og kulturelle sidene ved
flygingens utvikling i Norge er det derimot skrevet svært lite om. De fleste som har
skrevet har da heller ikke vært faghistorikere, men flyentusiaster. Disse har i all
hovedsak levert viktige bidrag til forståelsen av den teknologiske utviklingen av
flyet i Norge. Fascinasjonen for flyging i alminnelighet preger denne litteraturen i
svært sterk grad; analysene mangler.

Mer om tradisjonen
For å illustrere poenget ovenfor, kan vi ta utgangspunkt i Norges første flyging. 1.
juni 1912 ble premierløytnant Hans Fleischer Dons den første nordmann som fløy
et fly i norsk luftrom. Det hadde vært oppvisninger med svenske flygere i Norge alt
fra 1910, og noen få nordmenn hadde på egen hånd forsøkt å skaffe seg nødvendig
innsikt og midler til å komme i luften med en flymaskin, men ingen hadde lyktes.
Riktignok hadde det vært en del virksomhet med ballonger og drager, Norge hadde
blant annet fått sin første kaptivballong sommeren 1905.17
Den første norske flygingen kom etter at den svenske flygeren Dahlbeck hadde
truet med å overfly marinebasen i Horten. Noen få offiserer i Marinen ble så
fornærmet av denne trusselen, at de igangsatte en privat innsamling til fly og
15

Dette gjelder spesielt for perioden rundt de første flyginger i Norge. En av våre tidligste flypionerer, Einar SemJacobsen, kan nesten betraktes som en slags kjendis i perioden fram mot 1. verdenskrig. Han var stadig vekk i
medienes søkelys, først og fremst gjennom det pionerarbeide han la ned i Norsk Luftseiladsforening og senere i
Hærens Flyvåpen. For et utdrag av avisoppslag for perioden henvises det til Odd Hølaas, Norge under Haakon VII
1905-1945, (Oslo, Cappelen, 1945). Hølaas’ utdrag av avisutklipp er naturligvis selektivt, men det store fokus han
legger på luftfarten gir i hvert fall et lite innblikk i med hvilken begeistring man fulgte utviklingen av norsk luftfart.
16
Se eksempelvis Svein Erik Grieg Smith, ”Hvor blir det av militærhistorien?, Forskningsnytt, Nr. 5-1980 eller
Bjørn Christophersen (red), Forsvarets rolle i Norges historie, (Oslo, Forsvarets krigshistoriske avdeling, 1965).
17
Odd Arnesen og Einar Sem-Jacobsen, Til veirs på norske vinger, (Oslo, Gyldendal, 1932), s. 7-10.
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flyutdanning. På rekordtid ble fly innkjøpt, og Dons tok noen få flytimer i
Tyskland. Det må regnes som en stor prestasjon at de fikk flyet i luften så hurtig,
men det var ikke flyentusiasme som hadde fått Dons og hans maskin opp i luften.
Snarere var det mindreverdighetskomplekset overfor vår svenske storebror som slo
inn; marineoffiserene kunne ikke tolerere at en svensk offiser – av alle – skulle
være den første som fløy over marinens stolthet, Karljohansvern. Dette poenget
forsterkes av at ingen av de som var med på denne bragden senere satte
nevneverdige spor etter seg i norsk sivil eller militær luftfart.18
Poenget med å fortelle denne historien er at Dons flytur fra Horten til Moss 1. juni
1912 er grundig skildret av mange forfattere. Svært få av disse beskrivelsene
forklarer imidlertid at det var av hensyn til Norges stolthet og ikke på grunn av
flyentusiasme at denne flygingen kom i stand. Av flere forfattere nevnes riktignok
dette poenget, men det er ingen som gjør det til et hovedpoeng.19 Den eksisterende
litteraturen beskriver opptakten til evenementet godt, selve flyturen er detaljert
beskrevet og enkelte kan til og med fortelle hvilket vær det var den dagen. I den
eksisterende litteraturen forsøker svært få å forklare hvorfor Dons egentlig fløy
denne dagen. Årsaken ligger altså ikke i flyentusiasme blant ubåtoffiserer i Horten.
Årsaken ligger egentlig i den nylig oppløste unionen med Sverige og de norske
forsøkene på å løsrive seg fra sin tradisjonelle storebror på alle mulige måter etter
unionsoppløsningen. Det var viktig for den norske marinens offiserer at det ikke
var en svenske som første gang fløy over marinebasen i Horten; det ville ha vært
en fornærmelse av for store proporsjoner.
Og her er vi altså ved et kjernepunktene hva gjelder litteraturen om flygingens
utvikling i Norge. For som vi allerede har vært inne på, er den fokusert på hva som
skjedde; i svært liten grad på hvorfor det skjedde.

Om kildebruken
For en som skal forsøke å benytte disse verkene til noe mer enn bare interessant og
morsom lesing, oppstår desverre et stort problem. Svært få av forfatterne har gode
kildehenvisninger. Noen, som Vera Henriksen, gjør det tidvis i teksten, samt med
en litteraturliste til slutt. Andre, som Fredrik Meyer, har så å si ingenting om sine
kilder. Vera Henriksen, som er det siste oversiktsverk om norsk luftfart i perioden,
har levert sitt arkiv til Riksarkivet, og det er vel og bra.20 Men for en som skal
forsøke å benytte selve boken til videre studium av et eller flere tema eller emner
er et dypdykk i et større arkiv neppe det beste stedet å starte. For nysgjerrige lesere
er et noteapparat og en fyldig bibliografi av uvurderlig betydning. Referansene
18

Eksempelvis ble Dons, som for øvrig aldri tok noe flysertifikat, etter hvert marineattache i Washington, der han
kun i noen grad befattet seg med flyging. Sjefen for ”Ubåten Kobbens Flyvekomite”, ubåtens sjef Carsten TankNielsen, fortsatte sin karriere innenfor Marinen uten senere å ha noen særskilt tilknytning til luftfart.
19
Se eksempelvis Henriksen: 1994, s. 13, eller Svein Marius Hoff, ”Luftforsvaret fra ”Start” til F-16 og elektronisk
krigføring”, Norsk Militært Tidsskrift, 1981, s. 37.
20 Henriksen: 1994, s. 11.
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som er gjengitt i teksten, eller for den saks skyld i slutten av boken, er i tillegg så
knappe, at det skal godt gjøres å finne igjen det skriv eller dokument man refererer
til. Dette gjelder spesielt for upubliserte kilder. I tillegg kan det virke som om man
ikke oppgir alle kildene man har benyttet. Kanskje skyldes dette plassmangel i
boken, kanskje skyldes det at man neppe tror at det er spesielt interessant for
leseren. Dette gjør at jeg på nåværende tidspunkt i mitt arbeide sitter med en
snikende følelse av at man ikke har lett godt nok.
Et siste aspekt hva gjelder kildebruken er vurderingen av validiteten til den kilde
man benytter. Det kildekritiske blikket mangler i en god del av denne litteraturen.
Blant annet gjelder dette bruken av sentrale personers biografier, og da særskilt
selvbiografier. Slike kilder må benyttes med en viss varsomhet. Hjalmar RiiserLarsens selvbiografi, ”50 år for Kongen”, kan tjene som eksempel her.21 Etter å ha
lest denne boken sitter en igjen med det inntrykk at jorden de siste 50 år har gått
rundt på grunn av ”Riiserns” innsats. Riiser-Larsen lar en rekke påstander om sin
egen innvirkning på forskjellige hendelser stå åpent for leseren å vurdere, men med
en klar helning til at han selv var tungen på vektskålen.22 Og Vera Henriksen har
benyttet Riiser-Larsen som en autorativ kilde i minst en sammenheng.23 Dette kan
være vel og bra, spesielt hvis selvbiografien er den eneste kilden som eksisterer.
Da står man overfor et klassisk faghistorisk dilemma. Velger man å bruke kilden,
skylder man i det minste å gjøre leseren oppmerksom på svakheten ved sin kilde.
Vera Henriksen gjør ikke det.

Om Forsvaret mot ”radikale” faghistorikere og flygingens historie
Historisk litteratur om Forsvarets utvikling i Norge kan i noen grad hevdes å være
politisert. Forsvarets ”folk” har skrevet seg varme om den viktige innflytelsen
Forsvaret har øvd på utviklingen av det frie Norge vi ser i dag.24 En del
faghistorikere har på sin side forsøkt å påvise i hvor stor utstrekning Forsvaret i
ulike tidsperioder har blitt brukt mot det de har benevnt som folket.25
Alle de sentrale skildringene av luftfartens utvikling i tiden før 2. verdenskrig frir
seg med hell fra denne måten å skrive historie på. De er med andre ord lite
politiserte. Et sentralt spørsmålet blir hvorfor.
21

Hjalmar Riiser-Larsen, 50 år for Kongen, (Oslo, Gyldendal, 1958).
Ibid, s. 66, der Riiser-Larsen etter all sannsynlighet overdriver sin egen og en kaptein Rutlands innflytelse på
kjøpet av 10 stk Sopwith Baby jagerfly fra England under 1. verdenskrig, eller s. 89, der Riiser-Larsen mener han er
den som etter en kort samtale med Fred. Olsen hevder å ha "en mistanke om at skipsrederens senere interesse for
sivil luftfart hadde sitt utspring i dette møtet"; eller s. 162, der Riiser-Larsen tydelig "skryter" uhemmet av sitt
lederskap om bord på "Hobby" under leteaksjonen etter Roald Amundsen og de andre savnede i 1928.
23
Henriksen: 1994, s. 71-77.
24
Se eksempelvis G. Holtfodt, ”Veien mot 1905, forsvar og politikk”, Norsk Militært Tidsskrift, 1980, s. 219-228
eller John Høgevold, Hvem sviktet? Generalmajor Høgevold om forsvar og forsvarspolitikk i Norge 1924-1940,
(Oslo, Gyldendal, 1974).
25
Se eksempelvis Strømme, Ottar (pseudonym for Lars Borgersrud), Den hemmelige hæren: Den hemmelige
militære organisasjonen mot ”indre uro” i Norge fra 1918 til 1940, (Oslo, Oktober Forlag, 1978).
22
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Her finnes det flere mulige svar. Flyet som kampmiddel kan ikke i like stor grad
som Hæren og Marinen, sees brukt i en kamp mot de ”indre fiender”.26 Ergo har
ikke de radikale historikerne skrevet om flyet, og ”forsvarsvennene” har sluppet å
svare.
En annen årsak kan ligge i den tekniske fokuseringen luftfartshistorien har hatt.
Skal man ikke skrive om politiske sammenhenger, slipper man også å blande inn
sitt eget politiske ståsted.
En tredje forklaring kan ligge i at personellet i de to flyvåpnene ikke hadde
politiske meninger det er verdt å fokusere på i den ovenfor nevnte sammenheng.
Lars Borgersrud har i sine studier om offiserenes politiske tilhørighet i tiden før og
under 2. verdenskrig, konkludert med at det for flygernes del var en mindre andel
medlemmer i Nasjonal Samling enn i offiserskorpset sett under ett.27 I denne
sammenheng er det verdt å nevne at svært få av de to flyvåpens personell satt i
spesielt sentrale posisjoner før 2. verdenskrig, det være seg i Forsvarsdepartementet, Generalstaben eller i Admiralstaben.28 Ergo vil heller ikke deres
politiske utgangspunkt være like interessant. Årsaken ligger naturligvis i det
faktum hoveddelen av offiserene i de to flyvåpen i hele perioden var svært unge. I
tillegg var mange av flygeren vernepliktige flygere som bare gjorde aktiv tjeneste
en gang i året. Til tross for at vi fikk våre første militære piloter allerede i 1912, var
flygerne på ingen måte sentrale i Forsvaret i årene før 2. verdenskrig.
Uansett årsak, det er et pluss for litteraturen om luftfartens utvikling at den i
alminnelighet er lite politisert.

Noen fremtidige utfordringer
Avslutningsvis i denne artikkelen ønsker jeg å peke på noen områder der den
rikholdige litteraturen om norsk luftfart kan gi ny innsikt. Det er ikke denne
forfatterens poeng at den beskrivende litteraturen er uten betydning eller irrelevant
for utviklingen eller historieskrivingen. Naturligvis er den ikke det. Blant annet kan
man gjennom denne litteraturen få vite hva som skjedde, når det skjedde og på en
del detaljerte områder, hvorfor det skjedde. Man kan si at historien har blitt
gjenskapt så langt det er mulig. Og med det utgangspunkt er vi ved det sentrale her.
Ingen har ennå forsøkt å skape en syntese ut av dette materiale.
La meg derfor skissere noen forslag til tema for slike synteser:
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Etter hva jeg har kunnet finne ut var det kun to av offiserene som hadde tjenestegjort i Hærens flyvåpen som var
tilknyttet Generalstaben som aspiranter og/eller adjunkter: Jens S. Hertzberg og Kaare Vagn Knudsen.
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Det viktigste og mest debatterte tema innenfor den militære flygingen i Norge i
denne perioden var spørsmålet om ett felles eller to adskilte flyvåpen. Dette tema
kan heller ikke sies å være helt ”ferdig-forsket”. Vera Henriksen tar naturligvis
temaet opp til behandling og professor Olav Riste har behandlet det i et kort
essay.29 I tillegg har Bjørn Magne Smedsrud levert en hovedoppgave ved
Luftkrigsskolen om emnet.30 Ingen av disse er imidlertid uttømmende i forhold til
temaet. Alle tre er enige om at Hæren var for en sammenslåing, mens Marinen var
i mot, men det er fortsatt ubesvarte spørsmål rundt dette temaet. Den tradisjonelle
forklaringen på hvorfor Marinen var imot, har vært at de fryktet at Hærens
Flyvåpen ville få en for dominerende posisjon i et selvstendig Luftforsvar. Et annet
argument har vært at Marinen mente at spesielle fly og spesialutdannede flygere
måtte til for å operere over vann. I en del litteratur har således Marinen fått
"skylden" for at vi ikke hadde et selvstendig Luftforsvar i 1940.31 Men
forklaringen kan synes å være mer nyansert enn som så. Mens Hæren på 30-tallet
virker å ha konsentrert sin tenkning omkring luftmakt på bruken av det i en
kommende krig, virker Marinen å ha fokusert på nøytralitetsvernet. Otto Ruges
Luftforsvarsutredning fra 1936 fokuserer så å si utelukkende på det en kan kalle
krigsoperasjoner.32 Her kan man naturligvis innvende at et luftforsvar skapt for
krigen ville være et effektivt nøytralitetsvern, men dette er noe unyansert. Dette
gjelder især når man ser hvilket luftforsvar Otto Ruge ville ha; et offensivt. Et
luftforsvar med store mengder bombefly og en liten mengde jagerfly var svært lite
egnet til å bedrive nøytralitetsoppgaver, som eksempelvis å avpatruljere de norske
havområder. Og det var altså nøytralitet som var Norges offisielle
sikkerhetspolitikk på denne tiden. Det ville ikke være merkelig om
sikkerhetspolitikken formet et eventuelt selvstendig Luftforsvar.
På bakgrunn av det ovennevte poeng er det annet interessant tema som er lite
beskrevet i litteraturen; debatten om hva vi egentlig skulle bruke luftmakten til. Alt
før vi fikk fly finnes det litteratur som kan karakteriseres som innlegg i en
doktrinær debatt.33 Norske fly-offiserer ble bare mer og mer opptatt av dette i
perioden fram mot 2. verdenskrig. Både Olav Riste34 og Nils Naastad35 har skrevet
29

Olav Riste, “Slow take-off. The Pre-History of the Royal Norwegian Air Force, 1912-1944”, (Oslo,
Forsvarshistorisk forskningssenter, 1985). Denne artikkelen ble trykt i en norsk oversettelse i Norsk Militært
Tidsskrift i 1984, s. 403-417.
30
Bjørn Magne Smedsrud, “Luftmakt i Norge. Debatten om et selvstendig flyvåpen frem mot 1940”,
(Hovedoppgave, Luftkrigsskolen, Trondheim, 1998).
31
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flyvåpen. Det var på denne bakgrunn oberst Otto Ruge ble gitt i oppdrag å utrede spørsmålet. Etter at utredningen
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Tidsskrift, 1906, s. 653-662, og Einar Sem-Jacobsen, “Om flyvemaskiners militære anvendelse. Hvorledes bør denne
branche organiseres, opsættes og utstyres med materiell hos os”, i Norsk Militært Tidsskrift, 1912, s. 231-247.
34
Riste: 1985.
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noe om dette, men det er fortsatt adskillig uoppløyd mark innen dette området. En
interessant kilde her er Norsk Luftmilitært Tidsskrift, som var et fagtidsskrift for
Hærens Flyvåpen. Dette kom første gang ut i 1926, og er en sentral kilde til
forståelsen av tenkningen rundt luftmakt. I denne sammenhengen er det også
interessant hvor de norske offiserene var påvirket fra. I den første perioden var
påvirkningen sterkest fra Frankrike, siden både Hærens og Marinens Flyvåpen
utdannet både piloter og ingeniører der. Hærens flyvåpen fløy i tillegg stort sett
franske maskiner. Etter hvert blir imidlertid dette bildet noe mer uklart i den
tilgjengelige litteratur, fordi ingen av forfatterne har fokusert på påvirkningen
utenfra.
Den norske flyindustrien var betydelig før 2. verdenskrig. Både Hærens og
Marinens Flyvåpen konstruerte og bygde fly og motorer. Etter datidens standarder
må vi kunne kalle en slik industri for høyteknologisk, selv om våre blikk på de
skrøpelige flymaskiner kanskje tilsier noe annet. Det er skrevet om denne
virksomheten hos Vera Henriksen, i en artikkel av Johan Høver,36 samt i en
hovedoppgave av Jack Jenssen fra Luftkrigsskolen.37 I tillegg vet vi at en god del
av de vernepliktige flygerne var ingeniørutdannet fra blant annet Norges Tekniske
Høgskole. Etter norske forhold ligger det et betydelig stykke norsk industrihistorie
både i Horten og på Kjeller. Et interessant spørsmål er hvorvidt det norske
flyingeniør-miljøet, som i begynnelsen var inspirert fra og utdannet i Frankrike,
fikk betydning for andre deler av norsk teknologibasert industri.
Polarflygingene står sentralt i norsk luftfartshistorie. Her er det også skrevet svært
mye, deriblant en rekke personlige beretninger. Blant annet vet vi fra disse
beretningene at norske flygere, spesielt fra Marinen, fikk relativt romslige forhold
for å bli med på det vi i dag vil kalle private ekspedisjoner. Både piloter og fly ble
lånt ut, til operasjoner både i Arktis og Antarktis. Mye av det som senere er blitt
benevnt som den norske ishavsimperialismen ble drevet fra fly. At dette ga oss
unike treningsforhold for å lære å operere under svært vanskelige forhold er en sak.
En annen sak er at store deler av Dronning Maud Land ble tatt i besittelse på
bakgrunn av Riiser-Larsen og Lützow-Holms flyginger i Antarktis i 1929. De
norske pilotene var helter i sin samtid, spesielt polarpilotene. Det var svært lite
annet som skapte så mye nasjonalistisk blest som det at vi fant nytt land eller
erobret nye mål ved polene. Flyets betydning som teknisk hjelpemiddel i norsk
ekspansjon i polarområdene er et tema man med fordel kunne ha fokusert mer på.38
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Naastad: 1993.
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Et annet aspekt som til dels henger sammen med det forrige er koblingen mellom
fly-entusiasme og det Jostein Nærbøvik har kalt "Anti-parlamentariske straumdrag
i Norge”.39 Disse ”straumdragene” og flere av de sentrale skikkelsene, har nære
koblinger mot norsk polarpolitikk og norsk luftfart. For å nevne en så var
redaktøren i Tidens Tegn, Rolf Thommessen, en av de ivrigste forkjemperne for
luftfartens utvikling her i landet. Denne iveren ble framvist gjennom hans avis og
gjennom hans engasjement i Norsk Luftseiladsforening. Samtidig var Thommessen
aktiv i forsøkene på å få innført en samlingsregjering under Michelsens/Nansens
ledelse flere ganger (både under 1. verdenskrig og i 1926). Etter hvert ble
Thommessen aktiv i Fedrelandslaget, og han var hele tiden opptatt av Norges
ekspansjon i de arktiske regionene, spesielt i forbindelse med Grønlandsaken.
Denne koblingen mellom flyet og spesielt piloten som noe overmenneskelig og
”straumdragene” i denne perioden er noe som flere utenlandske forfattere har
skrevet om. Blant annet er det verdt å nevne Azar Gats ”Fascist and Liberal
Visions of War. Fuller, Liddel Hart, Douhet and other Modernists,40 samt David
Edgertons ”England and the Aeroplane. An Essay on a Militant and Technological
Nation”.41 Her kan det eksistere interessante koblinger også for utvikling av norsk
luftfart.

Avslutning
Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig er svært mangfoldig og rik.
Spesielt gjelder dette innenfor det militære området. Mesteparten av denne
litteraturen har imidlertid kun beskrevet hva som skjedde, det er langt mellom
analysene. Litteraturen er med andre ord stort sett fortellende. I tillegg er en god
del av litteraturen preget av mangelfulle kildehenvisninger, noe som gjør det
vanskelig å fortsette byggearbeidet.
Til tross for den store mengden litteratur er det få som har forsøkt å sette norsk
luftfart i perioden inn i en bredere sikkerhetspolitisk, politisk eller kulturell
sammenheng. Derfor er det fortsatt mange områder som det vil være av interesse å
forske på.
Den vedlagte bibliografien er et forsøk på å anspore flere til å interessere seg for
denne formative perioden av norsk luftfartshistorie.
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Jostein Nerbøvik, Antiparlamentariske straumdrag i Noreg 1905-1914: ein studie i motvilje, (Oslo,
Universitetsforlaget, 1969).
40
Azar Gat, Fascist and Liberal Visions of War. Fuller, Liddel Hart, Douhet and other Modernists, (Oxford,
Clarendon Press, 1998).
41
David Edgerton, England and the Aeroplane. An Essay on a Militant and Technological Nation, (London,
Basingstoke: Macmillan, 1991).
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Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig
En bibliografi
Av major(m) Ole Jørgen Maaø og bibliotekar Nina Beck Anderssen

Innledende kommentarer
Å lage en bibliografi innenfor et bestemt tema kan ved første øyekast synes som en
enkel og oversiktlig oppgave. Dette har vi dessverre erfart er langt fra sannheten.
For det første tenderer slikt arbeide tidvis mot suggererende tilstander innimellom
gamle tidsskrift og bøker. For det andre tynges man ned av stoff, uansett hvor
smalt tema man har valgt å fokusere. Det betyr at man må foreta en rekke valg. I
det etterfølgende vil det kort bli redegjort for noen av de valg som er foretatt i
arbeidet med denne bibliografien.
• Bibliografien inneholder både historiske og samtidige bøker og artikler. Ikke
alle henvisningene kan knyttes opp mot norsk luftfart, men disse er da som
oftest skrevet av personer innen luftfartsmiljøene i Norge, og kan speile hvor de
fikk sin påvirkning fra.
• Bibliografien er inndelt i 4 hoveddeler: bøker, doktoravhandlinger og
hovedoppgaver, artikler og offentlige publikasjoner. Brosjyremateriell eller
lignende er ført opp under overskriften bøker.
• Bibliografien er anlagt relativt bredt i forhold til den valgte tidsperiode, men
relativt smalt i forhold til tema. Dette betyr eksempelvis at memoarbøker eller
lignende som fokuserer på flyging under 2. verdenskrig, men som inneholder et
kapittel om flygingen i mellomkrigstiden er med, mens sikkerhetspolitiske verk
som inneholder kun bisetninger om luftfart er utelatt.
• En rekke samtidige artikler er kun signert med initialer. For de fleste artiklene
er det relativt lett å finne den forfatteren det nødvendigvis må være. Vi har lagt
oss på en nøytral linje og ikke tatt for store sjanser her, derfor er enkelte
forfattere angitt med kun initialer. Andre står fortsatt oppført som Ukjent av
samme årsak.
En bibliografi kan aldri bli komplett. For dennes del håper vi å komme med en
revisjon allerede om 1-2 år, da vi på langt nær har gått igjennom alle tilgjengelige
kilder ennå. Listen over offentlige publikasjoner er spesielt mangelfull. Vi mottar
gjerne tips om stoff som burde vært med i denne bibliografien.
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