
Hemmeligheter på Kjeller 

Kjellervenner har nylig hatt et interessant medlemsmøte der de frammøtte fikk 

ta del i Roald Hansens refleksjoner over faktiske og mulige hendelser rundt 

Kjeller flyplass. Tidsperioden strakte seg fra flyplassens tilblivelse i 1912 og til 

våre dager. 

Vi har mye kunnskap om dramatiske hendelser rundt Kjeller i krigsårene 1940 – 

45. Vi har også kunnskap om heltehistorier fra flyplassens barndom og hvilke fly 

som ble bygget på flyfabrikken. 

Roald Hansen gav tilhørerne en engasjerende reise gjennom historien slik den 

har tatt seg ut for folk som levde nær flyplassen. Vi fikk innblikk i bilder og 

historier fra flyfabrikken og livet til dem som bodde i nærheten. Det var historien 

om voksne iakttagere og barn som levde i en adskilt verden; det var «dem» og 

«oss» på Kjeller for et par generasjoner siden. Flyvebyen og de andre. 

Vi fikk se bilder fra en gjennomhullet flyplass i 1943 og kunne fornemme 

redselen som folk i Lillestrøm og Kjeller må ha gjennomlevd de 20 minuttene 

flyangrepet varte; det ble sluppet mer enn 800 bomber. Etterpå lekte ungene 

rundt bunkers og på isen over bombehullene.  Assosiasjonene til dagens 

grusomme krigsbilder var slående. 

Roald Hansen inviterte oss med på å tenke høyt om hva som kan ha foregått på 

Kjeller under krigen. Han har hentet fram interessant og nytt materiale ved sine 

dypdykk i Riksarkivet.  At dette er interessant og spennende historiegransking, 

blir ekstra tydelig når deltakerne får assosiasjoner til egne familiehistorier. Slike 

nye biter kan bidra til at vi får en bredere forståelse for hva historien på Kjeller 

gjemmer. Vi fornemmer hva det unike Kjellermiljøet har betydd for folk som har 

levd der, og skjønner hva det betyr for oss som lever i Skedsmo i dag.  

Kjellervenner ser fram til neste kapittel av historien på Kjeller.   
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