Det var engang…!
Fra boken om Bærum Modellfly Klubbs historie, som er under utarbeidelse. Litt
småplukk fra det som er skrevet om de ti første årene.

Av Bjørn Aa. Høvik.
Fem år etter krigens slutt, mens snøen fremdeles var hvit og en ennå kunne se
sledespor, hestemøkk og stort sett bare kjente fjes i Sandvikas gater, ble det
stiftet en gutteklubb av en gjeng entusiaster oppe i Sandviksåsen i Bærum. De
levde i en verden ganske annerledes enn vår. Førti og femtiårene var de store
kjøkkenhagenes tid, og folk hadde ennå den store glede og framtidsoptimisme i
seg som krigsopphøret frembrakte. Tross seiglivet rasjonering og varemangel.
Bærum hadde behagelige 35000 innbyggere i 1950. Der hvor det i dag er
boligblokker og asfalterte veier, var det den gang skikkelig landsbygd med åker,
eng, skog og utmark.
Sandvika var etter våre dagers målestokk en idyllisk samling av trehus og
murbygninger om hverandre, ganske så oversiktelig anlagt langs sjø- og
elvekanter – med innslag av en del industri, samt kommunikasjonssentrum med
busser, jernbanestasjon og kaianlegg. Og selvfølgelig da som nå – Bærums
senter med forretninger, kafeer og boliger.
I strøket rundt Sandvika bodde disse fem teknisk interesserte guttene – litt
spredt i alder og adresser – men som fant hverandre etter hvert da de oppdaget at
de hadde den samme hobby: Modellfly.
Klubben dannes.
Disse fem modellfly-interesserte guttene kom etter hvert ganske jevnlig
sammen for å dyrke sin hobby. Dette var litt før 1950. Så bestemte de seg for at
noe måtte gjøres – hvorfor ikke like godt lage en modellflyklubb?! Som sagt så
gjort – en gang i løpet av 1950 ble så klubben ”offisielt” startet. Datoen for dette
er man ikke sikker på, man hadde jo kommet sammen allerede mange ganger,

og da ingen ting dessverre ble skrevet ned de første årene, så ble det en flytende
overgang som gjorde at startdatoen for selve klubbdannelsen etter hvert kom i
glemmeboken. Men årstallet står helt klart – det var 1950.
Stifterne var:
Ingvard Sverdrup, 14 år gammel, Ole Heintz litt over 10 år, Franz Singer
11 år, Arne Finden 13 år og Per Stokke 14 år.

Tre av stifterne var tilstede på klubbens femtiårsfest. Her får de sine pass
vakkert og saftig påskrevet av Jan Erik Linderud. Lengst til høyre Ingvard
Sverdrup, deretter Arne Finden og Per Stokke.

Her sees Ole Heintz til venstre sammen
med sin far Anatol og bror Jan. Ole Heintz
omkom i en seilflyulykke i desember
1962, og hans bror Jan i Alexander
Kielland-ulykken 1980. Ole og Jan var to
dyktige, fine og muntre kreative brødre.
Ole var den ivrigste modellflygeren av de
to. Når Ole dukket opp i vennekretsen,
steg humøret på alle flere hakk. Han fikk
lett ideer, og med sin gode evne til å sette
seg inn i tekniske og fysiske aspekter, var
han en dyktig foredragsholder, og
formidlet ivrig forståelse til andre om problemer de støtte på i hobbyen vår.
Franz Singer reiste til USA i 1959, ble udannet fallskjermsoldat og deltok
blant annet i Vietnam-krigen. Han er nå bosatt i USA.

Klubben fikk naturlig nok navnet SANDVIKA MODELLFLY KLUBB.
Bærum Modellfly Klubb virket for ambisiøst på disse unge herrer. Men det var
det man senere valgte da klubben i 1956 kom i konflikt med Sandefjord
Modellfly Klubb om initialene. Endringen fra SMK til BMK ble så vedtatt av
medlemmene 18 mai 1956, etter et par ukers diskusjon. Et viktig moment i
navnesaken var også det faktum at medlemmene ganske snart kom fra hele
Bærum og ikke bare i fra Sandvika. Og – ikke minst – navnet Bærum Modellfly
Klubb hadde en bedre klang i søknader om støtte og lignende i kommunen.
Den første tiden holdt SMK til hjemme
på gutterommet hos Ingvard, i Anton
Walles vei 12. De var ikke flere enn fem,
så det gikk jo. Men så krevdes det noe
større plass – et rom i kjelleren ble også
brukt som klubblokale. Ingvards far syntes
etter hvert at der var det for rått for dem.
De drev på Ingvards rom og i kjelleren
frem til ca 1952. Flere
medlemmer kom til, og behovet for større
lokaler økte. Filmfotograf Per Krussand,
som gjerne ville gjøre noe for ungdommen,
syntes denne gutteklubben burde hjelpes.
Som den idealist han var, stillet han et
lokale i sin egen kjeller til disposisjon. Det
var i Sverrestien 47. Dette virket meget
stimulerende på guttene – Krussand hadde
faktisk ett innredet hobbyrom i kjelleren
som de fikk bruke!
Da Krussand litt senere skulle ut å reise, måtte klubben finne seg et nytt
lokale. Så fra høsten 1953 hadde ikke klubben noe fast tilholdssted. Heldigvis
kunne man møtes litt her og der. Men den omflakkende tilværelsen knakk ikke
entusiasmen, og lokalproblemet løste seg forholdsvis snart – Arne Findens
foreldre forbarmet seg over guttegjengen. Klubben avholdt sin første dugnad:
Ett rom i kjelleren ble pusset opp litt, og så hadde heldiggrisene på ny fått seg et
klubblokale, til og med med eget styrerom! Dette var i Sverrestien 45, hvor
man flyttet inn på våren/sommeren 1954. Sverrestien 45 var klubbens første
tilholdssted med helt egne lokaler. Der ble klubben i hele fem år, helt til
sommeren 1959.
Dette er antagelig den mest markante, historisk avgjørende hendelse i
Sverrestien - ja i hele Sandvika siden kong Sverre selv lusket rundt der og
spionerte på baglererleiren på Engervanns-isen i mars år 1200!

Ja, når sant skal sies, så var det sannsynlig av avgjørende betydning for
klubbens utvikling at disse lokalene ble stilt til disposisjon. Mange gutteklubber
har kommet og gått gjennom tidene, også modellflyklubber. Det kjenner man til.
At denne klubben – stiftet av fem 10 til 14 år gamle gutter – ble så levedyktig,
skyldes også i stor grad at foreldre og andre støttet opp med ikke minst lokaler.
Dette fortjener disse enestående foreldrene til Ingvard Sverdrup og Arne Finden
sterk ros for – også Krussand. Klubben står i gjeld til disse. Og da spesielt Arne
Findens foreldre i Sverrestien 45. Det kunne ikke alltid ha vært bare spøken med
opptil flere og tyve viltre ungdommer ut og inn av huset sitt hver uke, nesten
hele året. Og i en årrekke attpå til. Fredag 24 oktober 1958 var det faktisk hele
41 personer tilstede! Det er vel ikke til å unngå at det ble episoder av og til.
Selv om ungdommene var flinke til å holde kustus på hverandre når det trengtes.

SVERRESTIEN 45, beliggende i Sandviksåsen – et stykke opp i lia fra
jernbanen og Enger-vannet. Klubblokalets inngang lå rundt hjørnet til
venstre, bak postkassen til nabohuset Sverrestien 47.

Tiden i Sverrestien har blitt legendarisk for de gamle medlemmer som jo
tilbrakte sine sprekeste, intense ungdomsår der. Ikke mange av dem skal samles
før Sverrestien nevnes og mimringen starter – blodtrykket synker og tunellsynet
kommer! Og da blir disse strie halvgamlingene fjerne i blikket og blanke i øya.
De får et mildt, fjollete drag over fjeset, sterkt nedsatt reaksjonsevne og blir lette
å ha med å gjøre. I denne tilstanden kan man lure dem til hva som helst. ”Gamle
Essem-kå” sier de henført til hverandre – hva nå det betyr.

Glimt fra Sverrestien.
Klubbmøtene fikk ganske snart et fast strukturert innhold med forholdsvis
faste programposter. Styremøte ble holdt under selve klubbmøtet, hvor man
drøftet aktuelle ting, samt planla programmet for neste møte. Det er
beundringsverdig at så unge mennesker kunne styre og forme en klubb slik de
gjorde. Man skal huske på at stiftere og medlemmer/interesserte fremmøtte, bare
var ganske unge tenåringer med alt hva det kan innebære. I dag skal jo alt
ungdomsarbeid ledes og overvåkes av voksne – dette klarte denne gjengen
utmerket selv ved siden av det ”faglige”.
De første årene fungerte klubben nærmest som en kameratgjeng, og det ble
ikke lagt særlig stor vekt på hvem som var formann og lignende – vervene gikk
nærmest på omgang og oppgavene ble fordelt til den det i stunden passet best.
Dessverre ble det derfor ikke skrevet referater før fra og med det første møtet i
året 1956. Da hadde klubben kommet i god gjenge, og referatene bærer fra
første stund preg av en klubb drevet av en målbevisst og strukturert gjeng. Dette
året kom Øyvind Grenne inn i klubben. Og Knut Bredo Erichsen. Han var da en
”eldre” mann på hele 23 år, og som de som var unge medlemmer den gang
husker det: ”Da kom det plutselig en voksen mann blant oss! Det var
skummelt!” Og: ”Det ble liksom så alvorlig!”
Øivind Grenne bidro ytterligere til at klubben ble drevet i gode fornuftige
former. Det er han som har æren for at blant annet referatskrivingen kom i gang
– ”det var han som fikk skikkelig orden på
klubben,” sier de eldre medlemmer fra den
gang.
Et morsomt dokument fra årene før
møtereferater ble skrevet, og som forteller litt
om hvordan klubben og modellflyhobbyen ble
drevet da, er et av Henrik Dahl bevart
” Program Kolsås-stevnet 1954”.
Her kan en foruten navnene til deltakerne i en
rekke klasser, også lese litt om hvor fortreffelig
modellflyhobbyen er, og ut fra annonsørene i
trykksaken (stensilen!) se at det var ikke så rent
få som også tjente litt på hobbyen vår.
Arrangører var SMK og He-Ti-Ke, erkerivalen
vår fra Asker som hadde medlemmer/filialer en
rekke steder i landet. Her stilte også deltakere fra en tidligere Oslo Modellfly
Klubb, som i likhet med He-Ti-Ke dessverre ikke lenger eksisterer.
At SMK gjorde seg bemerket i denne aller første tiden, bekreftes av at den var
en av de tre ”store kjente” klubbene NAK kontaktet da de syntes tiden var

moden og satte ned sitt første modellflyutvalg rundt årsskiftet 1955-56: Formann
Erik Lunde OMK, sekretær Øivind Grenne SMK. Styremedlemmer: Per Hoff
OMK, Jerv Heiret OMK, Henrik Nissen Lie He-Ti-Ke og B.S. Ellingsen OMK.
Varamenn Arne Finden SMK, Harald Orvin NAK, og Stein Vestvåg OMK.
Disse unge tenåringene havnet altså sammen med datidens Norges-elite i
modellfly! Og ikke nok med det: Da NAK startet med å gi ut Modell&Seil FLYNYTT, utgjorde Arne Finden og Øivind Grenne fra SMK, og Henrick NissenLie He-Ti-Ke redaksjonen! Så de unge tenåringer fra SMK syntes meget fort i
terrenget! De var også tidlig ute og laget oppvisningsstevner, for eksempel på
Ekeberg og andre sentrale steder sammen med en eller flere andre klubber.
Det første refererte møte i klubbens protokoller er ”Julemøte” torsdag 5
januar 1956. Det ble tradisjon å kalle første møte over jul for ”Julemøte”. Det
var et kombinert hygge og årsmøte. Og da selvfølgelig med et pyntet lite juletre
i lokalet! Det ble gjerne lagt litt ekstra inn i programmet på julemøtet, foruten
den medbrakte julebakst var det pølsesalg og ekstern foredragsholder, og/eller
en av klubbens egne. Man holdt også gjerne en utlodning eller auksjon over
gjenstander medlemmene kunne unnvære og tok med seg til formålet – det
kunne være slikt som propeller, timere, jetex-motorer o.l. saker & ting. Og
selvsagt en pakke med ukjent innhold – alt fra nær sagt en pussekloss til en
brukt motor! Ja, og så spedde man på med gjettekonkurranse og film! Og
avspilling av musikk fra noe så sjeldent og fint som en båndopptaker! Det var
imponerende underholdning god nok på femtitallet; rocken var nettopp lansert
og swing og storband var ennå noe av
det råeste som fantes i 1956.
Opplæring var ett av de temaene
klubben tidlig anså som vesentlig.
Dette preget også møtene helt fra
starten av. Opplæringen gikk på både
teoretiske og praktiske sider av
hobbyen. Berømte er seansene der man
gikk igjennom medlemmers byggverk
og gav ros og ris for utført arbeid. Med
ungdommelig friskhet ble modellene
”saumfart” og gjennomgått av de litt
mer erfarne medlemmene. Intet
unnslapp det skarpe blikk. Byggeren
vrei seg på stolen sin og måtte
innrømme både slurv, dum
fremgangsmåte og ukyndighet. Sitater
fra prosessen lever ennå blant gamle medlemmer. Men man kunne også være
raus med ros, og man fikk godt med tips om fremgangsmåter og annet med på
kjøpet. Så dette var også en effektiv og underholdene måte å lære på – selv om

det til tider nesten gikk på selvtilliten løs for den ”syndebukk” som hadde
bygget modellen! Her slapp heller ikke de mer erfarne klubbmedlemmer unna –
også de fikk gjennomgå i denne populære programposten.
Klubbens faste foredragsvirksomhet, som man la meget stor vekt på, var ikke
bare myntet på nybegynnere. Alle grupper ble tilgodesett ved det at en person
tok på seg et tema han selv eller andre gjerne ville ha utredet. Eller en eller
annen kom over noe interessant som det så ble holdt foredrag om. På den måten
var både nybegynnere og eksperter under konstant utdanning. Temaene ble
gjerne bestemt på forutgående styremøter, og det kunne til tider være flere

foredrag på samme møte. Det ble også sendt ut spørreskjema til medlemmene
om foredragsemner de ønsket. Og det var ikke småtterier disse unge
menneskene gav seg i kast med! Hele aerodynamikkens begrepsverden ble
anskueliggjort og gjennomgått nøye for medlemmene – intet fenomen forble
ukjent! Husk, utenom de linestyrte flyene, så ble alle konstruert for å ”klare seg
på egenhånd”; radiostyrte fly var unntakene og primitive greier på femtitallet og
langt inn i sekstitallet. Også meteorologi, materialkunnskap, bruk av verktøy –
alle feltets disipliner ble det skolert i. Det gjaldt å være våken – for her kunne
fort kunnskapsnivået bli kontrollert i form av for eksempel gjettekonkurranser!
Særlig som ung nybegynner gjaldt det å følge med og bruke notatblokken flittig
– ”mikromøll” ble disse unge nybegynnerne kalt!

På den tiden klubben ble startet var det ikke ukjent å ha modellfly som hobby.
Det var såpass mange som drev med
hobbyen rundt omkring at flere lokale
forretninger kunne tilby et visst utvalg av
materialer og enkle byggesett. Dette selv
om økonomien blant folk ikke tillot store
utskeielser og investeringer i typisk
hobbyutstyr. Man levde jo med virkningen
av verdenskrigen ennå, rasjonering og
varemangel begrenset de store utskeielser
ved siden av lave inntekter. Allikevel,
trykket hadde lettet noe i 1950 – blant annet
kjøtt og sirup slapp fri fra rasjoneringen
dette året. Vellene dristet seg til å sløse litt:
Lyspærene i veibelysningen – der hvor man
hadde det – ble byttet fra 40W til 60W! Og
kommunen slo til med det utrolige: Utover i femtiårene forsvant de fleste
utedassene på folkeskolene rundt om – vannklossettene kom!
Av de mer kjente hobbyforetninger, ble ModellHobby startet i 1951. Lenge lå den i Niels Juelsgate 43
– en adresse alle modellbyggere i femtiåra hadde langt
inne i ryggmargen. Senere flyttet den til Skovveien 13,
så 27, hvor den fortsatt er.
Av produsenter til
modell-intereserte,
hadde vi Erik
Engelhardt-Olsen.
Derfra kom det ikke
bare materialer av alle
mål og slag, men også lim, fuel,
dope og en rekke byggesett for både
nybegynnere og viderekomne. Navn som ESA,
Haien, Comet osv. – får ikke bare besteforeldre
til å bli blanke i øynene, men også yngre generasjoner av i dag har et forhold til
noen av EE-O`s produkter.
Will G. Aaneby hadde en lignende posisjon i femtiårene, med et produktregister
som var til glede og med på å fremme modellhobbyen.
Og det var flere forretninger, Knut Andre ”Gnisten”, Bengtson, Ingwald
Nielsen, Fredhøys – osv. bare for å ha nevnt noen. Men dette hører ikke helt
med her.
For å gjøre hobbyen billigere for medlemmene, forsøkte man tidlig å gå til
større innkjøp av balsa, lim og fuel. Med henvendelser både til det lokale politi

og giftnemnder, så vel som til sentrale myndigheter ved direktorater og
departementer, forsøkte man dristig og med varierende hell å ta seg frem med
søknader om innkjøp av eter og metanol i datidens byråkrati. Dette lå absolutt
ikke tilbake for nåtidens! Og klubben fikk det ofte til, og kunne by medlemmene
på billig ”hjemmebrygget” fuel allerede tidlig på femtitallet. Alternativet var at
man gikk på et apotek – og var man heldig, kunne man få kjøpt et par desiliter
på en liten flaske av varene. Hobbyforetningene var nok løsningen for de fleste,
men faktisk kunne man en periode på femtitallet også få kjøpt ferdigblandet
dieselfuel på noen få lokale bensinstasjoner, Shell og BP.
Balsalim ble faktisk en periode lagd og solgt av erkerivalen til BMK: He-Ti-Ke!
Det gamle acetonsbaserte balsalimet tørket ikke på langt nær så fort som dagens
kjappe cyanolim, men var greit nok på sin måte. En rakk å justere dersom en
bommet litt i sammenføyninger, og bare duften av det rene stoff gjorde at en
holdt ut å sitte og holde på gjenstandene til limet var tørt nok – . Dieselfuel var
også kraftige saker – det stinket markant selv etter forbrenning, om ikke så
interessant som føre!
Når det gjelder balsa, så var det vanlig at klubben utnevnte en mann til å sage
dette fra større stokker man kjøpte inn. Først ble det skåret på saga til Finden,
han hadde en fin snekkersag. Det ble senere bygd en sag som så ble brukt. Men
dette gikk i perioder – det var ikke alltid så lett å få tak i balsastokker. Dessuten
var det fra tid til annen ganske stor vigg i sagene som ble benyttet, så
lønnsomheten i prosjektet ble det ofte så som så med – ! De profesjonelle
forhandlerene ble nok brukt mest til anskaffelse av materialer.
Av motorer var det allerede på femtitallet ganske mange utenlandske merker å
få kjøpt – mer eller mindre lett. Fra
slutten av førtiårene og fram til
midten av 1965 hadde vi de
norskproduserte DA-motorene. Få
navn om noen får fram det lune,
snille smilet i fjeset til halvgamle
modellflybyggere som navnet
David Andersen! Og aldri har vel
en funklende diamant eller en
skinnende smaragd fremkalt slik en
glede og hjertevarme, som da en
unggutt på femtitallet med skjelvende hender og tindrende øyne åpnet en grå
pappeske med en like grå, vidunderlig DA-motor oppi! Etter en slik opplevelse
var det ikke lett å sovne da kvelden kom. Og så spratt karen lysvåken opp av
senga dagen etter med en ellevill følelse av at noe stort hadde skjedd! Og det
hadde det jo!

På femtitallet var det ganske behagelig å være motorflyger – folk tok stort sett
ingen notis av støyen fra motorene, selv om de gikk på fri eksos. Til og med i
Frogner-parken ble det kjørt linestyrt. Det var bare gøy, og folk kom
strømmende til når de hørte lyden fra motorene – dette var festlige og
imponerende greier å se på! En kar fløy til og med linestyrt rett ved krysset
Drammenssveien – Fornebu. Den gang var det ei lita gresslette der, stor nok til
at han kunne få kjerra i været. Men trangt var det – den ene halvdelen av
sirkelen gikk ut over Drammenssveien. Så han måtte holde øye med trafikken og
fly litt høyere hver gang det passerte biler! Om forskremte billister ringte tårnet
på Fornebu for å klage vites ikke – – .
Klubben holdt øvelser og stevner rundt omkring i bygda på femti- og langt
inn i sekstitallet. Linestyrt kunne man fly nesten hvor som helst – Bærum var i
store partier nesten glesbygd og folk ikke så stresset. Det ble fløyet på
Kadettangen, Jarmyra, Parken på Stabekk, Petra Stadion på Bærums Verk,
Haslum-banen og andre idrettsplasser rundtomkring – den ved Valler skole var
brukt endel.
Til friflukt ble bygdas store jorder brukt senhøstes – avlingene måtte jo i hus
først. Der hadde vi mye å ta av: Rud, Hauger, Kolsås, Wøyen, Helsetjordet på
Bærums Verk, og flere i Østre Bærum. Men friflukt hadde nok den beste
tumleplassen før som nå på isen – Sandviksbukta og lengre ut ble flittig brukt
både til stevner og trening, samt også
Bogstad-vannet. Vinterstid var derfor
frifluktfolket ofte best trent. Og ønsket om
en fast flyplass, også til sommerbruk,
meldte seg allerede tidlig på femtitallet.
Søndag 19 februar 1956 ble det største
modellflystevne i landet til da avholdt
nettopp på Bogstad-vannet. Det var et
demonstrasjonsstevne for å vise publikum
hva modellflyhobbyen hadde å by på.
Arrangører var de tre ledende klubbene i
Oslo-området: Den gamle Oslo Modellfly
Klubb, Sandvika Modellflyklubb og He-TiKe. Referatet i SMK`s protokoll sier blant
annet: ”Arrangementskomiteen besto av ca.
25 mann som hadde forberedt stevnet i 14
dager.” – ! Videre fremgår det at ” – kulden

fikk skylden for at så få mennesker kom for å se på de ca 100 modellene som
deltok. Det var 12 kuldegrader, Colaen frøs og bare ca 1000 mennesker kom for
å se på…. Alt i alt en skuffelse for de tre arrangørklubbene…. Pressesjefen
skaffet reportasje i de største Oslo-avisene, og filmavisen var tilstede som
vanlig….”!
”Bare” ca 1000 mennesker kom for å se på – det er tydelig at modellflyhobbyen
den gangen ble betraktet som noe imponerende greier. Men så var ikke folk
bortskjemte med eks. TV-underholdning rett inn i stuene sine heller. Man gikk
gjerne mann av huse for å oppleve noe på fritiden.
Klubbmedlemmene var meget aktive og deltok stadig i konkurannser –
interne mot hverandre så vel som mot andre klubber. I det hele tatt ser det ut til
at det å konkurrere hadde en større plass i hobbyen en den har i våre dager. Det
kom kanskje av at utøvernes gjennomsnittsalder var langt lavere i femtiårene
enn i våre dager? Merk dere det, gubber! Disse unge menneskene syklet og
skranglet seg fram på dårlige gruslagte veier gjennom bygda og lenger bort

medflyene sine, bare for å konkurrere og som oftest tape og kræsje – de færreste
var så heldige at de kunne ta seg fram pr. bil, og busser gikk det få av og
rutenettet var stusselig. Skjønt ble de slitene og tørste, passet det godt å ta ei

pause og forfriske seg ved et av hestevanningstrauene – dem var det mange av
og det klare rennende vannet smakte fortreffelig og ga nye hestekrefter til
sykkelen!
Da som tidligere nevnt referatskrivingen ikke kom i gang før etter Grennes
initiativ i 1956, er det smått med opplysninger om resultater fra stevner før
denne tid. Men fra klubbens gamle protokoller ser en at medlemmene ofte beit
godt ifra seg i konkurranse mot andre klubber. Også i større arrangementer som
NM: 7.10.1956 vant Åsmund Skard NM i A2 på Jarlsberg. Dette var en stor
vitamininnsprøytning – ikke bare for Åsmund, men også for hele klubben.
Og på norgesmesterskapet i friflukt på Værnes 30.6.1957 ble Vidar Wien
norgesmester i A1 junior med Kjell Gjerholm som nr.2. Ole Heinz ble nr.2 og
Åsmund Skard nr.3 i D1, mens Franz Singer ble nr.2 i C3. På norgesmesterskapet i U-kontroll 8.9.1957 ble Åsmund Skard igjen norgesmester, denne gang
i både Team og Speed, mens Svend Wessel ble nr.2 i Team. Klubben deltok
dette året i 12 stevner inkludert interne.
I 1957 slo vi også endelig erkerivalen He-Ti-Ke i et lagstevne tidligere i
sesongen!!
På Trekantstevnet i U-kontroll 19.1.1958 på isen utenfor Sandvika vant BMK
lagkonkurransen. ”Trekantstevne” ble stevnene mellom de tre store klubbene i
området kalt. Det var BMK, He-Ti-Ke og den tidligere OMK (Oslo Modellfly
Klubb). Her var det tjukt av prestige og kamphumør i omløp!
På Trekantstevnet i friflukt 26.1.1958 vant Åsmund Skard D1, Per Kristian
Andersen og Vidar Wien tok dobbeltseier i A1, Øyvind Grenne, Per Kristian
Andersen og Åsmund Skard tok 3-5.plass i A2, mens Vidar Wien ble nr.2 i C3,
slik at BMK tok lagseieren i Trekantstevnet i U-kontroll og friflukt totalt!!
På Vintermesterskapet i Lillehammer 9.3.1958 gjorde klubben det også bra.
Per Kristian Andersen tok førsteplassen i A1 junior, Grimm Randsted likeså i
A1 senior, Åsmund Skard ble nr. 3 i A2, Øyvind Grenne tok førsteplassen i C3,
med Vidar Wien som nr.3. Og ikke nok med det: Per Huse og Åsmund Skard
ble nr. 3 og 4 i D1! Men sesongen var ennå ikke over! På NM i Trondheim
29.6.58 stakk Åsmund Skard igjen av med norgesmestertittelen – denne gang
også i både Team og Speed!!
Klubben deltok i 13 stevner inkludert interne i 1958 – et bra år!! Og i alt 42
modeller ble tatt med på Ros & Ris dette året! Slå den, gubber!
Trekantstevnet 8.2.1959 vant BMK en klar seier. På NM i friflukt på Kjeller
27.9.1959 gjorde ikke klubben det så bra, men Øyvind Grenne og Henrik Dahl
tok dobbeltseier i C3.
I Norgesmesterskapet på Bogstad 6.3.1960, ble Roar Mikalsen nr. 2 i A1 og
nr.3 i A2, mens Vidar Wien og Henrik Dahl ble norgesmestere med dobbeltseier
i C3.
På Jarlsbergstevnet 15.5.1960 vant Vidar Wien C3 og Ingvard Sverdrup ble nr.2
i D1.

I 1960 arrangerte BMK Norgesmesterskapet i U-kontroll på Jarmyra. Det ble
holdt 23.10. Jens Aanensen ble da nr.3 i stunt, Svend Wessel ble norgesmester i
Combat og Ståle Murstad norgesmester i skala u-kontroll. Premie for peneste
stuntmodell gikk til Jens Aanensen.

Aasmund Skard, som kan smykke seg med flest
NM-tittler i klubben – hele fem, og det innenfor
tre år – fikk en glimrende idé og foreslo allerede
på klubbmøte 20 januar 56, at klubben burde
sette opp ett sett regler for sertifikater, som så
kunne utdeles til den enkelte når han hadde
oppnådd bestemte resultater innen de forskjellige
modellflyklasser. A, B, C sertifikat, og ”C med
sølv” – etter stigende vanskelighetsgrad innen
alle grener. Han foreslo også dette oversendt til
NAK, som et tips til dem. Dette tok NAK straks
tilfølge. Det tok tid før dette ble gjennomført i vår klubb, men disse sertifikatene
ble da umåtelig populære. De ble overrakt ved en liten høytidelighet hvor den
fortjente ble gjort stas av. Han var fra nå av”konfirmert modellflyger” og hadde
et dokument på dette!

SOMMERLEIRENE.

Med den intense møtevirksomheten, og sammenkomster i helger og ellers, for
å fly – hele året igjennom, var det noen som syntes

at nær åtte ukers fravær fra felles aktiviteter gav uutholdelige abstinenser!
Vinteren 1957 ble derfor tanken om å arrangere sommerleir på en øy i fjorden
lansert. Ideen fenget, og det varte ikke lenge før alle aspekter omkring dette ble
inngående drøftet. På grunn av de fleste medlemmers lave alder, ble det viktig at
noen med ”ballast” som foreldre kunne godta, tok på seg ansvaret for det hele.
Den første sommerleiren ble holdt i 1957 – 16, 17, og 18 august – rett før
skolestart. ”Gamlingene” Oscar Ness og Ole Heintz, henholdsvis 25-26 og 17 og
et halvt år, ble valgt til ledere av denne første sommerleiren. Og nå startet en
intens tid med planlegging av alt mulig – hvor leiren passet best å holdes, hva
en skulle ha med seg av utstyr og mat, hvordan en skulle komme seg ut til
stedet, og ikke minst: Hva slags kjerrer skulle en ta med!
Det ble utover våren diskutert i det vide og det brede, lister over leirutstyr ble
utformet, plikter og
turnuser ble fordelt, og
ikke minst: Det ble kurset i
modellsjøfly og alle dets
farer: Pongtongtyper og
flybåter, bølgehøyder og
vindstyrker – her skulle
ingen ting komme
overraskende på! Det var
en meget entusiastisk og
grundig forberedt gjeng
som dro utover med
”pappa” Grennes motorbåt
til denne første sommerleiren i 1957, og en like entusiastisk skare som vendte
hjem da det hele var over. Dette ble oppstarten til en serie sommerleirer på
”Skaueren” – eller Skogerholmen som det står på kartet – i alt elleve stykker.
Den siste tradisjonelle sommerleir på fjorden var sommerleiren 1967, ti år
etter den første. I våre dager holdes denne tradisjonen for så vidt i hevd ved de
opptil flere ganger i året arrangerte overnattingsturer til forskjellige steder – Bø
og Starmoen er av de populære plasser.
Som tidligere nevnt fikk klubben disponere lokalene i kjelleren til Finden i
hele fem år – fra sommeren 54 til sommeren 59. Man var jo klar over at bruken
av lokalene ikke kunne vare evig – det var jo store deler av kjelleren i et privat
hjem som ble båndlagt. Og de små søte 10 – 14-åringene ble jo etter hvert store,
de ble både tenåringer og tyveåringer med skjegg på. Og flere medlemmer kom
til. Det gikk nok til tider ganske livlig for seg nede i kjelleren – her ble til og
med prøvekjørt motorer, og diskusjonene gikk ofte ganske intenst for seg både
ute og inne. At Arne Findens foreldre tålmodig lot klubben få disponere
lokalene så lenge som de gjorde, kan ikke berømmes nok. Selv da deres egen

sønn Arne i perioder ikke bodde hjemme – militærtjeneste og utdannelse krevde
sitt – fikk klubben holde på som vanlig.
Så fra styremøte fredag 19 juni 59 refereres det (sitat):
”Endel diskusjon om og få penger til MTB som
vi kan få kjøpt av Blakstad seilfårening.
Båten kåster kroner 2000,00, men vi behøver ikke
betale kontant. Eriksen skall sjekke opp NAK og Shell”

Fredag 26 juni 59 ser så ut til å være siste gang ordinært klubbmøte ble holdt i
Sverrestien. En tradisjons-skapende tid i klubben er med dette over. Det var fra
disse årene klubben fikk holde til her, modellflymiljøet i Bærum senere hentet
kunnskaper og inspirasjon som har gjort at klubben ble så levedyktig. En rekke
personligheter kom inn i klubben i tiden i Sverrestien, og fulgte med klubben til
Skytterdalen, klubbens senere mangeårige tilholdssted. Og ennå er det
medlemmer i klubben fra tiden i Sverrestien, om enn ikke med full kontinuitet,
de har kommet og gått – og kommet igjen!
Motortorpedobåten ble kjøpt inn rett før sommerleiren ble avviklet dette året.

Motortorpedobåten –
eller drømmen som brast.
Den 21.august 59 startet klubben opp med sitt første møte etter sommerleir og
sommerferie. Det var da i det nye lokalet – motortorpedobåten – og alt var
dermed i rute som i tidligere år. Nå fulgte en hektisk tid i klubbens historie.

Allerede fra første møte av dreier det seg om lensing, skraping ,pussing, maling
og lensing – igjen og igjen! Lensing av båten tok ofte halve klubbmøtet, og
dugnadsinnsatsen medlemmene gjorde utover høsten og vinteren var voldsom.
Ideen om å bruke en stor båt til klubblokale fenget godt blant medlemmene. De
fleste var jo vant til å bruke fjorden og øyene der til rekreasjon og friluftsliv. Og
så hadde jo klubben sine tradisjonelle sommerleire ute på Skauer`n! ”Vi hadde
en drøm om at vi alle kunne dra ut dit og bo i båten! Vi hadde tegninger om
hvordan den skulle se ut. De var laget av Oskar Ness – han var enormt flink til å
tegne! Det ble dessverre aldri noe av” – forteller Ingvard Sverdrup.
Henrik Dahl, som var sentral i klubben fra 1956, forteller om båten:
”MTBén var opprinnelig en motortorpedobåt gitt av amerikanerne til russerne
som våpenhjelp under andre verdenskrig – russerne var jo våre allierte da. Båten
ble slept til Norge for å hogges opp. Det var en
hel gjeng båter som var sveiset sammen to og to
for å forenkle slepet. Vår båt var bakerst alene
og ikke sammensveiset med noen. Den var
derfor ganske hel, og ble derfor ikke hogd
opp. Motoren var tatt ut og festene forsøkt
løsnet med slegge. Det var Blakstad
seilforening som eide båten, og vi fikk kjøpt
den av dem.”
Fra styremøte 9 oktober: ”klagene fra Moe &
Co referert. Havnefogden hadde vært på besøk,
og saken er under arbeid. Klagen gjaldt
utsikten.” !! Det viste seg at noen naboer oppe i
Sandviksåsen ennå hadde for sterke minner
etter krigen; synet av en ”krigsmaskin” som motortorpedobåten vakte sterke
følelser selv så lenge etter! Dessuten var dette midt i den kalde krigens dager, og
torpedobåten virket unektelig noe skummel der den lå, dekorert med sine store
russiske bokstaver og tegn! Bokstavene ble grundig fjernet med blåselampe og
skrape.
Sommeren 1960 fikk vi igjen beskjed fra myndighetene: Båten måtte bort da
den nye Drammenssveien skulle legges over havneplassen vår. Det var ei lei
nøtt – vi var jo en godt etablert klubb – nærmest en ungdomsklubb, og kunne
ikke uten videre føses bort! Takket være innsatsen fra blant annet
politifullmektig Berg, fikk klubben nye lokaler i Skytterdalen, også i Sandvika.
Men klubben var ikke ferdig med MTBén ennå! Den ble avertert til salgs, men
klubben ble ikke kvitt den før i mai 1961. Betalingen skulle skje i porsjoner –
men det kom inn svært få kroner. Til sist ga klubben opp å drive inn hele
beløpet. Det siste som ble hørt om båten, var at den visstnok sank en dag for den
nye eieren!

Motortorpedobåten var et hektisk kortvarig innslag i klubbens historie, hvor
det ble drømt en masse om gyllne tider på sjøen og nedlagt tilsvarende masse
arbeid av medlemmene. Det varte 8 måneder. Totalt ble 33 klubbmøter avholdt
om bord, det siste 29 april 1960. Men som allerede nevnt, med lokalene i
Skytterdalen var klubben nå sikret å holde seg flytende uten båt.
Om man ser litt stort på det, kan man vel grovt si at modellflyhobbyen har til i
dag gjennomgått tre faser: seilfly og strikk-tiden, så ble forbrenningsmotorene
allemannseie fra ca. 1950, og fra 1960-tallet kom elektrisiteten og radiostyringen
for fullt. Og nå gjør gassturbinene for alvor sitt inntog. Disse fasene har glidd
pent over i hverandre uten helt store kast, og de har heller ikke utelukket
hverandre. Tvert i mot – de lever i synergi med hverandre, og er alle dyrkede
grener av vår hobby. Og aldri har vel hobbyen kunnet by på så mange
utfordringer for den som ønsker å fordype seg.
Men den har også fått et nytt element: Det ferdiglagede.
Modellflyhobbyen var til langt inn på sekstitallet preget av en masse bygging –
og da av modeller som måtte klare seg selv i luften. Dette medførte at det var
mye viktigere enn i våre dager å forstå de grunnleggende ting knyttet til
hobbyen ganske tidlig i en modellflygers karriere. Derfor denne iver i opplæring
av hverandre som var så typisk for datidens klubber. Det nærmeste en kom ”full
kontroll” over en modell, var med de linestyrte modellene. Linestyring var da
også uhyre populært i denne tiden. Selv om utstyr for radiostyring dukket opp
fra slutten av trettiårene, var dette frem til ca. 1960 for dyrt, og vanskelige greier
å hanskes med. Dessuten var det ikke rare kontrollen en fikk over flyene – det
var stort sett ”noe kontroll over sideroret”. Så disse måtte også greie seg selv i
luften. Men utover sekstitallet skjedde det en rivende utvikling på dette området,
og radiostyrte modeller av alle slag dominerer i dag vår hobby.
Med innflyttingen i lokalene i Skytterdalen 1960, var det denne utvikling av
hobbyen vår som medlemmene nå stod på terskelen til.
Dette var ”light”-utgaven fra det som er skrevet om femtiårene i
boken om Bærum Modellfly Klubb´s historie – som forhåpentlig blir
ferdig i en ikke altfor fjern framtid!
Kilder har vært stifterne Ingvard Sverdrup, Arne Finden og Per Stokke,
samt tidligere sentrale medlemmer som Henrik Dahl, Aasmund Skard,
Per Kristian Andersen og flere. Og i særlig grad referatene som klubben
har hegnet om i alle år – ofte ført i pennen av Øyvind Grenne.
Øivind Grenne har dessuten bidratt med billedmateriale fra femtiårene, og
Morten Sitje med bilde av motortorpedobåten.

En av kildene har også vært fragmenter i min egen hukommelse som modellflyger i Bærum fra 1950, og i Sverrestien 47 fra sommeren 1954 til våren 1959.

Klubben tar svært gjerne imot mer stoff – både bilder og tekst, muntlig eller
skriftlig! Kontakt:
Pål Stavn: pal.stavn@belships.no
Rudsveien 55, 1346 Gjettum
Tlf.: 9115 9805
Eller: Bjørn Høvik: bhoevik@online.no
Trulsebakken 2 1350 Lommedalen
Tlf.: 6756 0805
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