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TØNSBERG: Da Dag Neste-
gard skulle skrive biografi
om atlanterhavsflygeren
Thor Solberg, oppdaget
han at lite stemte.
Merete Holtan
918 69 316
merete.holtan@tb.no

Thor Solberg (1893-1967), even-
tyreren som drev flyskole på
Jarlsberg på 1960-tallet, hadde
større visjoner enn å utdanne pi-
loter for Widerøe, Braathens og
SAS.

Han var en del av flymiljøet i
New York med figurer som Char-
les Lindbergh, Amelia Earhart og
Howard Hughes, de to sistnevnte
portrettert i storskala Hollywo-
od-filmer. Han var den første

nordmann som krysset Atlanter-
havet i fly, et skranglete fartøy
med åpen cockpit i det som må
ha vært en kald – og livsfarlig –
fornøyelse.

Og han var kjerne-
venn med polfareren
Roald Amundsen og
kaffegjest hos presi-
dent Roosevelt i Det
hvite hus. Eller?

Røverhistorier
– Da jeg begynte å sjekke disse
historiene, var det ingenting som
stemte, sier Dag Nestegard, som i
en biografi om Solberg plukker
fra hverandre røverhistoriene:

– Solberg sa han møtte
Amundsen på en båt mellom
Bergen og Stavanger i 1921, men
polfareren var på det tidspunktet

i Alaska. Solberg fortalte også at
han skrev brev til Roosevelt
under krigen med advarsel om at
nazistene kunne bombe Ameri-
ka fra en base på Grønland, og ble

bedt på kaffe i Det
hvite hus. Jeg så
for meg tittelen
«Vestlending red-
det Amerika fra
tysk invasjon»,

men heller ikke dét stemte.

Overmot
«Atlanterhavsflygaren Thor Sol-
berg – ei røvarhistorie» er nå i
salg. Historien om en luftens
Peer Gynt – eller skal vi si Kjell
Inge Røkke? – var for spektaku-
lær til å la ligge for den tidligere
NRK-journalisten Dag Neste-
gard. Selv om omfattende rese-

arch, inkludert en
endeløs mailveks-
ling med arkivarer
i Roosevelt Library
i New York, drepte
de beste histori-
ene.

– Til slutt fikk
jeg et irritert svar
fra Roosevelt Li-
brary: «Nå må du
slutte å mase».
Men historien ble
ikke dårligere av at
Solberg ikke snak-
ket sant. Han var jo
gæren! En hybris,
med overmot, som
én gang kom ut på morgenen på
Jarlsberg, satte seg rett i flyet og
kjørte til Fornebu uten å varsle
kontrolltårnet. Der tok han

mikrofonen over en trafikkert
landingsstripe, og sa:

«Dette er Thor Solberg. Jeg
lander nå».

Om luftens røver
BUSINESS PÅ JARLSBERG: Den første nordmannen som krysset Atlanterhavet med fly, Thor Solberg, startet også flyskole på Jarlsberg og solgte Cessna-maskiner herfra etter
å ha skipet delene over fra New Jersey. Solberg-familien eier fremdeles Jarlsberg flyplass. Her er Solberg-biograf Dag Nestegard på besøk. Begge foto: Anne Charlotte Schjøll

RØVERHISTORIE: Biograf Dag Nestegard 
fattet interesse for Thor Solberg fordi de 
begge er fra Florø. Boka gis ut på Samlaget. 

Han var jo
gæren!
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