
En helt spesiell flytur  

 

Selv gamle fly skal vedlikeholdes og tas vare på i henhold til strenge regler, det gjør at Norsk 
Luftfartsmuseums 75 år gamle Norseman er i glimrende stand. Moderne er det allikevel mange år 
siden man kunne kalle den. Det gjør at man av og til kan møte utfordringer som en gang var kjente 
og vanlige, men i dag gjør at en flytur blir utsatt i flere timer mens man klør seg i hodet. Etter å ha 
bladd litt i gamle manualer, og diskutert litt, så fikk karene ved Norwegian Spitfire Foundation 
vekket gammel kunnskap til live. Dermed begynte Robert Noorduyn Aviations Norseman MK. VI på 
turen fra Kjeler og opp til Bodø i anledning museets 25 årsdag, og det Norske Luftforsvarets 75 
årsdag. 

I 2015 kjøpte Norsk Luftfartsmuseum en Norseman Mk. VI fra Sverige. Der hadde det tjent akkurat 
den funksjonen som flyet ble konstruert for, den gang på 1930-tallet; å frakte folk og last dit hvor det 
ikke går veier. Som de fleste sivile varianter av Norseman', så sto også dette på flottører. Flyet fikk 
hjul av Robert Noorduyn, sin konstruktør, nærmest som en ettertanke. Der det lå og duppet skulle 
man ikke tro at det hvite og knallrøde flyet var en skatt både i Norsk luftfartshistorie så vel som 
krigshistorie. R-AF ble levert til Luftforsvaret i England vinteren 1945, og kom til Norge 28. mai 1945, 
og var i luftforsvarets tjeneste fram til 1960. Det betyr at den inntil videre er det eneste norske 
flygedyktige flyet som også har vært i tjeneste under krigen. Etter å ha gjort sin tjeneste i kongens 
farger så var den i drift i hos Thor Solberg i fire år, før den ble solgt til et svensk firma. Det må si sitt 
om kvalitet og egnethet når et det fungerte som arbeidshest helt fram til Norsk Luftfartsmuseum 
kjøpte det. 

Tilbake på Kjeller, onsdag 22. Mai 2019 så var det denne gangen en finurlighet ved propellen som 
gjorde at vi ikke kom oss på vingene klokka ni som planlagt, men nærmere klokka tre på 
ettermiddagen. For meg som leder for samlingsavdelingen og flyentusiast, så var ikke Kjeller det 
verste stedet å være strandet på. Her finnes Tiger Moth, Chipmunk, Cub, Maule, Broussard og flere 
fly som gjør at man nesten blir litt misunnelig. Kjeller er en av verdens eldste flyplasser, og i dag 
finnes det her et fantastisk miljø som driver på med veteranfly, småfly, seilfly, helikopter, mikrofly og 
enda flere varianter luftsport. Her holder også Norwegian Spitfire Foundation til. Deres kompetanse 
med fly fra denne epoken gjør de til selvsagte samarbeidspartnere for Norsk Luftfartsmuseum. På 
Norsk Luftfartsmuseums vegne operere de Norseman, og i tillegg til å være eier av flyet så bidrar vi 
også til å holde det i luften. I tillegg til å vår Norseman så opererer NSF og en Harvard, et fly som ble 
brukt i opplæringen av jagerflypiloter under andre verdenskrig, en P-51D Mustang og en Hawker Sea 
Fury T.20 i England. 

Etter fem timer med grubling, mekking, sjekk, dobbeltsjekk og så en prøvetur kan det konstateres at 
nøtta er knekket, og alt fungerer akkurat slik det skal. Sammen med Finn Terje Skyrud og Morten 
Sletbak Haave klatrer jeg inn i kabinen og finner meg til rette på de noe små stolene for passasjerene. 
Hårene i nakken reiser seg når Pratt & Whitney R-1340 Wasp vekkes til live og hele flyet rugger svakt 
når en stjernemotor med et slagvolum på 22 liter (Det er minst ti ganger større motor enn hva de 
fleste biler har) vil ut og fly. Takeoff er behagelig udramatisk og plutselig så flyr vi bare. Kursen settes 
nordover, men ikke helt på samme måte som når man har kjøpt billett hos et av de store selskapene i 
dag. Vi skal ikke over noe som helst, vi skal fly Norseman slik det er tenkt: i lav høyde og rundt 
fjellene. Her går det ikke spesielt fort, og den lave hastigheten utnyttes best når man ikke flyr høyere 
enn at man kan se folk stå på bakken og glane opp mot flyet som lager den uvante motorlyden. Det 
går ikke lang tid før jeg ser at kommentarene om den herlige lyden begynner å dukke opp på 
facebookgrupper for flyentusiaster. 



Instrumentene om bord er det som trengs for en trygg tur når sikten er god, men ikke mer. Det betyr 
at å det er veldig viktig å følge med på værmeldingene og planlegge godt. Å fly under visuelle forhold 
så har man alltid en plan B, gjerne C også. Været dro seg til når vi nærmet oss Tynset, men vi kom 
godt gjennom vinduet vi hadde. Omtrent når vi passerer Røros så begynner skylaget å bli høyere. 
Ikke at vi synes vi fløy for lavt, men det gjør seg med litt mer sollys i terrenget.  

Etter å en rask stopp på Værnes for å tømme oss og fylle flyet så bærer det videre. Denne gangen 
skal vi ut til kysten. Og for en kyst. Jeg er sjøvant og glad i å fly, men har aldri vært så nære på å bli 
flysyk! Som en kameleon prøver jeg å se på alt samtidig. Vega, Torghatten, Træna, Hestmannen, De 
Syv Søstre og jeg vet ikke hva. Tiden raser avgårde og det slutter ikke før jeg skimter baksiden av det 
jeg skjønner er Børvasstindene. Kan vi snu og fly Helgelandskysten en gang til? Vi gjør en liten sving 
over Bodøsjøen i tilfelle noen spottere skulle ta kveldsturen dit, før vi begynner innflygningen. Litt 
vind er det, men for et bushfly så er rullebanen i Bodø gigantisk, så det er ikke akkurat vanskelig å 
lande. Å takse derimot er litt mer utfordrende når den store flykroppen fanger vinden, og halehjulet 
er fritt. På bakken er det en kjempestor handlevogn med vinger, så vi må ut og dytte for å hjelpe litt 
på sånn at vi kan takse bort til den plassen Norseman skal stå på. Det er sånn man håndterer fly fra 
denne epoken. 

Fem timer gikk på et øyeblikk, og på veien hjem fra flyplassen har jeg allerede begynt å glede meg til 
gjensynet. Norseman skal nemlig delta på flydagen på Kjeller den 16. Juni, og jeg gleder meg til å stå 
ved Norseman og representere vårt nasjonale luftfartsmuseum her. 

- Tore Bugge Pedersen, leder for samlingsavdelingen 

 


