
FLYPLASS
Nordmenns interesse for fly og fl1"vning var vakt allerede i 1909. Den kjente sykkeh,r.tter

Wilhelm Henie. Sonja Henies f-ar, hadde vært på flvstevne i Reims og ble bitt av flybasillen.
Han fikli med seg et fl1, hjem, et Voisinplan. som ble utstilt på Kontraskjæret i Kristiania l.
desember 1909. Flyet var det første på norsk jord men kom aldn på vingene da det ble

ødelagt i en kraftig snøstorrn som gikk over byen mens det sto på Kontraskjæret.

Det ble derfor ingen nordmann som fikk æren av å føre den første fllvemaskin over norsk
jord.

Det hadde fra privat hold l'ært arbeidet for å få den svenske fl1veren, baron Karl <Calle>
von Cederstrøm til å komme til Norge og holde oppvisning med sitt Bleriot monoplan. En

rekke tillatelser måtte først innhentes fra politi og andre instanser, men i august 1910 synes

begivenheten nær forestående. Avisene var fulle av stoff om <flwerbaronen), som ble ansett

som en stor autoritet. I virkeligheten hadde han ikke hatt sitt sertifikat i mere enn et haht år.

<Flrvebaronen> kom den 12. oklober, og ble mottatt på jernbanestasjonen av professor

Bjerknes, general Ræder. kaptein Sivertsen. løltnant Sem-Jacobsen og en rekke andre
prominenser. Tidens Tegn, som dengang og i mange år fiamover var flvsakens beste talerør,
skrer'. <Flvbaronen- det er adelsmannen, sportsmannen og eventvreren på en gang. Og

baronens utseende svarer til hans klingende tittel. Han er ulastelig kavaler og forlriskende
fieidig. At snitt og farve på hans klær er førsterangs og hans frue er strålende elegant, er

selvinnll,sende>.
Sletten på Etterstad I'ar utsett som flyplass, selv om den vel var i minste laget o-s tildels
temmelig dumpete. men dette (at man nå har en aerodrom på Etterstad, har en velgiørende

duft ar storbv>.

Dagen ener hadde flere tusen mennesker samlet seg på Etterstad, men måtte skuffet vende

hjern da vinden var fbr sterk for fl1vning. Neste dag, 14. oktober var atter spon'ogner og biler
forsynt med røde flagg som tegn på at fllvningen ville finne sted, og nå var fbrholdene de

aller beste: <Det suste en lang og strålende rad av automobiler opp mot Etterstad fra tidlig
morgen. De svin_ute opp til Sadelplassen, hvor flaggene -eudskjelov var slappe og døsige, tblk
steg ut og bilene stilte seg opp i en solbeskinnende rad nord på sletten. Hundrer av ryttere og

skjønne rl.ttersker red rundt i galopp og holdt stille i maleriske grupper. Det var mange kjente

ansikter og vakre toaletter. Vi har en monden verden her i vår by, en hel del damer som

forstår at motens slavinner er det smukkeste i verden, at livet er intet uten vakre sko og

tønnebånd og veldige hatter. De var spredt utover solsletten, det var 30.000 mennesker.....>

For anledningen var det reist et restauranttelt og en hangar hvor mekanikeren Raguenot

<arbeidet lydløst og iherdig med maskinen), mens fru Cederstrøm satt og drakk selters og
(synes det var udmerket å være en aviatikers hustru>. Baronen selv hadde byttet sine lysegule

klær med en brun tettsittende skinndrakt. Og så ble maskinen <BIL BOLD trukket ut, startet

opp, og Cederstrøm svingte seg elegant opp i flyet. Sekunder etter hadde ikke flyvemaskinen

lenger kontakt med moderlord. Tilskueme var elleville. Etter noen runder over Etterstad tok

Cederstrøm en avstikker ut over byen og rundet Hovedøva, og kom påny innover plassen idet

han vinket til publikum. Landingen gikk også bra, etter en vellvkket tur på 23 minutter. <En

av mine beste flyvnin-eer-> var hans kommentar.

Tilstandene på Etterstad denne dagen må etter avisene å dømme ha vært helt sydlandske.

Publikum var fra seg av begeistring og baronen ble båret på gullstol over folkemengden.



.\rtikkel i Aftenposten, ohtober 1910, som
i,eskriaer forberedelsene som .uar gjort før
,arun Cederstrøms flyaning på Etterstad.
B;de hangar og restauranttelt aar reist,,og
?,1 toPPen aa llaggst4ngen ses tt! og ned, en
- Lndmåler.

Den Flyuende.

Cederstrøm.
Oed Sangaren paa €tterstad.

$bog beglntet - lanfie - Stri,
ifion.io $Ilbeuge. g bet Øteblit biBfe
Sinier ilribeS, firibregner bøt rigtig,
nol.

Sten bm ftbbenbe Earon cr !om=
mot. Sor tom igoot gormibbog,
tflobtogEt pdc Øftboneitotionen of
6enero{ Sæber, grofe6for Slerlnre4,
$c$tein 6i0ettien og Soilnont Øem
$ocob[gn, ben lbenlle Soniul, en
fronft 9iFlomct 

"og lllonge, monge
m'eb bem".

Eoronen tog inb p,oc 6rcnb og
lcg om Gftermib,bogen Gtterltobflet,
i.en i Øieiln p,oqn!. gan befiemte
fig for en noget anbcn 6torgtob6
enb frc førft of bsftemt.

Qn lllængbe Elobiolf {prrrgte ].t9,
betet on en $angfu tring. De.t uæ,
ientlige ai t{nø attib Iige elftbær.
bige Øbor bot bcfte, ot lon agter at
hliue [er, tif lon birfclig føor bæret
tiluefrB. $goor bor bct Uraob o{
btrbe.

!3or Eogner gcr foteulget en Øce-
ne bob $tlbemn,ffinenB Øfur igoor.
Sare 6turet, og enbba mere feltc
Ulo[fincr, lan q,Itib f,anrl,e enbetØluc,
I![tne, fonr meb ?Inbogt betuc[tø
Etbunbrene og fer pac Einbmocle,
ten obet bet fbenfle $[ag - iom nm
be bentet et Sliralel. $gqot mootte
be nøie fig meb at fe Stope[en
fnurre runbt p,oq ben foftbunbne Uls,
Iliræ. gbcs ipeiber gsta Eqer efler
be ro,be gtag poa Øporbogne og !Iu,
tonob![er. [taar bi6fe bifi,er fig, bil
ber btibe go,[Iebcnbcing 1it Gtberftsb.
Og olle, fom blir igjen i Egen, r.;11

bel gøc og ffirre efter 8uftibnøt ligc
f,ao iorig {om eiter en Somet. L.D,
bercn lan nemlig tfie gobt beftenme
iin Sute poo gorgo,anb. gorfi nocr
[;,on fommer op i fit r,ette Glert,cnt,
fon lon bebømme, om gan lon Sarc
en tur runbt $obeboen, aller om
$on uu,a ga,o neb igien firop. Son{r f or[oolribt og[uo Iigcfoo rutelo6
fom en $omel.


