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1940 Da krigen kom til Vagnildgrenda
Ola Birger Vagnild vrir seg litt urolig i søvne. Det var så mange tanker som forstyrret 16åringen denne torsdagsnatta i juni 1940. Kanskje drømte han om oldefaren. Kvelden før hadde
far Nils fortalte om ”Nilsskulin”, som oldefar Nils Nordtømme (1829-1903) hadde blitt kalt.
De var stolte av sine forfedre på Vagnildgjerdet, og det var nok etter Nordtømme at gården
ble kalt for ”Skulgjære”. Nils Nordtømme var nemlig lærer. Det var vanskelige og spente
tider, slik at det var naturlig å samles om fortiden for å møte fremtiden. En stadfestelse av ære
og makt, gjennom at ingenting var forgjeves. En måtte huske hva forfedrene hadde slitt og
bygd opp. Nå var landet nettopp hærtatt, og selv om Vagnildgrenda lå noe skjermet til og vel
ikke følte krigen direkte på kroppen, så lå det en spesiell stemning i lufta. Ungene merket at
noe var på gang. Foreldrene gjorde det som er helt naturlig i slike situasjoner. De bygde opp
en indre styrke. Sementerte sin arv gjennom røtter, noe å kjempe for. Derfor ble det fortalt
”tilbake til”. Ola var nettopp entret de voksnes rekker og ble et bindeledd til sine mindre
søsken. Han lette selv etter lenker. Han tenkte kanskje på sine besteforeldre som fikk sin
førstefødte i 1899. Han døde to år senere, på samme tidspunkt som bestemor nedkommer med
tvillinger. Disse var enten dødfødte eller dør i løpet av noen få dager. Ola hadde reflektert en
del over dette, livets harde virkelighet. Hva gjorde en slik start med et ungt par? Og nå, dette
med ”krigen” - hva slags fremtid ventet på ham selv, odelsgutten.
Ola Birger Vagnild erindrer at han våknet av en ukjent lyd, noe som forstyrret - noe som ikke
skulle være der. Ingen lyd fra husdyr eller en fugl som skreik til i den lyse sommernatta. Det
var lyder som underbevisstheten godtok. Naturens lyder, tømmer som smalt når temperaturen
forandret seg - alt slikt var søt musikk og forstyrret ingen, men nå - nå var det noe som ikke
var som det skulle. Evnen til å overleve var selvsagt proporsjonal med årvåkenheten hos Ola.
Han registrerer en totalt fremmed lyd. Plutselig er han lys våken. Det er noe som ikke
stemmer. Han titter bort på sine to brødre: Martin på 14 og Jens på 6. Han ser at Martin reiser
seg opp i senga. En hakkende lyd, som øker og minsker - det er noe der ute. Før det var gått
ett sekund er Ola borte i vinduskarmen. Martin trenger seg på, og Jens roper ”ka som skjer”?
Plutselig i synsvinkelen til høyre dukker det opp et fly, det kommer kraftig røyk baketter, det
mest vingler av gårde i en sørvestlig retning ca. 300 m unna. Så deiser det regelrett i bakken
straks nordvest av huset på nabogården, glir av sted - blir borte et tiendedels sekund og
kommer frem igjen og faller til ro midt i vinkelen mellom uthuset og våningshuset, sett fra
loftsglaset hvor Ola, Martin og lille Jens omtrent har falt ut. Straks etterpå er Ola og Martin på
vei ut av huset, halvt påkledde og med mor Annas formanende og tilbakekallende stemme på
hjul. Men ingenting kunne stanse dem nå. Med fryd, spenning og redsel fyker de oppover mot
nabogården. Klokken var litt over 0400, torsdag morgen 13. juni 1940. Krigen hadde kommet
til Vagnildgrenda. (Disse to første avsnittene er basert på forfatterens fingerte antagelser / forestillinger).
Her stod Ola i vinduet og så flyet falle ned

Richard E. Bartlett, kalt Dick, ble født den 21. april 1919 i Canada. Faren var født i Kent i
England i 1889, og emigrerte til Canada i 1910, hvor han hadde en Dairy farm i lag med en
partner. I 1916 kastet de mynt og krone om hvem som skulle dra i krigen og hvem som skulle
bli igjen og passe gården. Partneren tapte, eller vant - alt etter som en ser det, dro overseas og
ble drept. Dick vokste opp på denne gården i lag med fem søsken. Mora døde av
lungebetennelse seks måneder etter at broren Humphrey (Hummer) ble født i 1931. Unge
Dick fikk en tøff oppvekst, med fullt av ulike hushjelper. Bror Chris tok småflysertifikat i
1936, og vervet seg senere hos RAF, mens Dick fikk seg sølvrev og tjente litt penger på det.
Han ønsket seg til Marinen, men måtte slite litt ut i fra en sykdom (reumatisme) mens han var
mindre, som gjorde at han mistet ett år på skolen.
Men omsider kom han seg til England hvor han ble tatt opp i
Marinen i 1938. På den tiden hadde England 6 hangarskip: Argus,
Courageous, Eagle, Furious, Glorious (samtlige bygd i 1924), pluss
det nye Ark Royal. Alle disse skulle bli senket under krigen,
unntatt Furious. Det ble en hard tid på flygeskolen, hvor de fløy
Havard. Flere kullkamerater mistet livet. Etter utdanningen ble
Dick overført til Skua, en flymaskin som fikk sin ilddåp mot
Köningsberg i Bergen den 10. april 1940. På dette tidspunktet
hadde Dick Bartlett kommet til 803-skvadronen om bord på HMS
Ark Royal. Her ble han sjokkert over sine engelske kolleger, som
etter hans mening var noen primadonnaer, med langt hår, parfyme
og lommetørkle i jakkelomma.

Dick Bartlett i 1940

Blackburn Skua var kanskje ikke den ”store flymaskinen”, litt klumpet og treg av seg – men
den tålte mye juling (flak). Den 13. juni 1940 er de ca. 200 miles nordvest av Trondheim,
under ledelse av skvadronsjefene John Casson og Richard Partridge. Sistnevnte skjøt under et
tokt ned en tysk Dornier som nødlandet på en frossen innsjø. Engelskmannen ble selv skadet
og måtte faktisk nødlande på samme innsjøen. Disse to fiendtlige crewene havnet på samme
hytte, uten særlig omgang – satt på et vis i hvert sitt hjørne og ventet. Etter en stund forlot
engelskmennene hytta. Da møtte de noen nordmenn. Nordmennene skjøt en tysker som kom
ut, og ville gå inn og likvidere de andre også. Men Partrigde fikk forhindret dette, og han og
den tyske flygeren ble senere venner for livet.

Samtlige 15 Skuas om bord på Ark Royal før angrepet på Scharnhorst

Torsdag den 13. juni er Ark Royal utenfor norskekysten (64.58N 04.38E), for å innlede et
angrep mot det tyske slagskipet Scharnhorst. Klokken 0002 ruller den første Skua nedover
dekket, og stiger etter hvert i lag med de etterpåfølgende opp til 11 000 fot. Flere hadde
protestert kraftig på planen. De følte det som håpløst, og antok det hele å være et hevnetokt
for Glorious, som tyskerne hadde senket vest av Lofoten den 8. juni, i lag med eskortejagerne
Acasta og Ardent. Engelskmennene mistet da totalt 1 531 mann. Det å forsøke å ta
Scharnhorst var rene selvmordet, mente mange av Skuaflygerne. Det måtte ha klikket
fullstendig for admiralitetet og krigskabinettet i London. Ovennevnte skvadronsjef Richard
Partridge skrev senere hva han tenkte, men ikke kunne si: ”Den som har foreslått dette må
være fullstendig sprø”. Planen var å samle seg
klokken 0130, og starte angrepet klokken 0200 om
natta. Men koordineringen var temmelig dårlig.
Avledningsflyene, Beaufortene, kom for tidlig, og
på sin måte alarmerte tyskerne, slik at Luftwaffe
fikk sine jagerfly på vingene. De engelske
støtteflyene (Blenheim) kom for sent. Av de 15
Skuas som tok av fra hangarskipet Ark Royal, ble 8
skutt ned. 7 personer ble drept og 9 tatt til fange.
Dagen ble i ettertid blant Skuaflygere kalt for ”The
Black Thursday”. De trengte minimum 2 000 lb
bomber fra 6 800 ft for å kunne trenge igjennom
Scharnhorst sine seks tommer tykke vegger, mens
de 500 lb bombene Skuaflyene medbrakte ikke
kunne trenge igjennom fra noen høyde. De
undersøkelser og rapporter som fulgte, blant annet
etter senkingen av Glorious og påfølgende
mislykkede operasjon rundt Scharnhorst, er av en
sådan ømtålig art at de fortsatt er, ifølge
Aftenposten den 22. juni 2007, unntatt
offentligheten i Storbritannia - og vil være det i til
sammen 100 år.
Kun ei eller to bomber traff Scharnhorst. Tyske kilder sier ei bombe - men at den ikke
detonerte. Det bildet som forefinnes fra angrepet er tatt av haleskytter Hart, med pilot
Spurway. De fire Beaufortflyene fra 22. skvadronen som kom for tidlig (opprinnelig 7 stk, 3
gjorde vendereise grunnet dårlig vær), bombet Værnes, men kun to bomber traff enden av
rullebanen ifølge Dick Bartletts egen bok ”One Mans War”. Andre engelske kilder sier:
”…minimal damage was inflicted”. Likevel påstår ”Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene” ved
Egil Christophersen fra 1993 at tyskerne led tap på Værnes. Blant annet at tyske offiserer
dagen derpå bestilte 7 likkister. Undertegnede tror ingen av disse kilder er riktige. Jeg har
funnet ut at fem tyskere omkom på Værnes den 13. juni. - Alle Beaufortflyene kom hjem,
men ett havarerte under landing på Sumburgh grunnet skader fra flak på Værnes. På veien
hjemover møtte Skuaflyene formasjonen av 6 Blenheimfly ved Frøya. Crewman Pat hos pilot
G. Gibson (senere admiral) brukte Aldislampe og fikk signalisert avbrutt angrep. Hvor mange
han dermed reddet, blir kun hypotetisk, men til ettertanke.
Dick Bartlett og hans skytter, Lloyd George Richards - i Skua L2955, visste at dette aldri kom
til å gå bra. De ble da også raskt utsatt for angrep. Tyskerne hadde ikke mindre enn 85
jagerfly rundt Trondheimsfjorden (Bf-109, Bf-110, Ju88, C-2s), de fleste på Lade. Et av de få
ytterste håpene Skuaflyene hadde, var å senke de såkalte ”airbrakes” (luftbremsene under

vingene). Disse ville redusere farten samt føre til at flyet
hoppet oppover, slik at forfølgende Messerschmitter ville
”overskyte” (fly forbi). Men Bartlett lyktes kun ved første
angrepet. Snart hadde han store skader på den ene vingen.
Richard gjorde sine forsøk der bak med sitt gamle Lewis
maskingevær. En tysk Bf109 skadet drivstofftanken,
pluss traff Dick i siden og magen med flere kuler.
Fordampet drivstoff kom inn i cockpiten. Det var et under
at ikke tanken eksploderte. Blod rant i strie strømmer ned
i Dick’s venstre støvel. Han besvimte, kom til seg selv
igjen og ga Richards beskjed om å hoppe. Men Richard
hadde - for å få større bevegelsesfrihet - løsnet fallskjermen, og hadde ikke mulighet til å få
den på seg igjen. De tyske Messerschmittene brøt av etter tre angrep. Skuaene hadde nemlig
kommet inn i indre Trondheimsfjorden, og de tyske flyene var redde for å bli truffet av eget
flak (luftvernartilleri). Scharnhorst og Gneisenau spilte nå opp fra sitt store register. Dick
skjønte at her var det kun en ting å gjøre. Stupe ned, løse ut bomba og komme seg vekk. Tross
skadene klarte han det, og mente han best kunne unnslippe ved å fly lavt over byen. Men han
ble kraftig beskutt fra takene. Nå vibrerte flymaskinen temmelig mye og Skua’n var mest som
i en glideflukt av seg selv sørover. Dick besvimte igjen grunnet blodtapet.
Hva som nå skjer er litt usikkert, men ifølge både Bartlett og Richards, var flymaskinen
fullstendig ute av kontroll. Det samme var delvis flyger Bartlett. Han har fortalt at han var
bevisstløs før det smalt. Dette tyder på at skjebnen sto dem bi, og at jordet på Vagnild ikke
var forutbestemt i noe henseende. Flyet hadde på dette tidspunktet omtrent ristet i stykker,
som i sin tur førte til at motoren løsnet og falt av straks før de traff bakken. Dette minsket
farten betraktelig, hvilket forhindret eksplosjon og brann. Det reddet trolig de to om bord.
Mirakuløst eksploderte ikke tanken. Magen til Bartlett var som en sil. Ved sammenstøtet med
jordet på Vagnild, ble Richards sittende bom fast. Heldigvis for ham hadde nødøksa falt ned
slik at den var innefor rekkevidde, og ved hjelp av den klarte han ganske så raskt å hogge seg
et hull i skroget og lot seg falle ned på bakken. Som nevnt besvimte Bartlett før selve crashet.
Richards som hadde lukket øynene og overlatt avgjørelsen til høyere makter, var meget
overrasket over å være i live. Mens han noe fortumlet kommer seg ut av vraket, registrerer
han at folk kommer mot åstedet. Nå var det om å gjøre å få ut Dick. I løpet av noen minutter
maktet han å få den halvt bevisstløse Bartlett ut. På dette tidspunktet kom de første
nysgjerrige innfødte til stedet, som nok med en viss forbauselse så at Lloyd George tok

signalpistolen og skjøt cockpiten i flammer. Dette var for å forhindre at det moderne
peilerutstyret (D/F) Skuaen hadde fått installert, skulle falle i tyskernes hender.
En av de ankomne løper tilbake
og henter en madrass hos Arnt
Vagnild, samtidig som Richards
får satt ei morfinsprøyte på Dick.
Deretter ble flygeren båret inn til
Arnt Vagnild, som allerede har
ringt til distriktslege Akre på
Støren. Legen og tyskerne kom
samtidig. Det hadde da trolig gått
nærmere en time. Richards, som
hadde skutt flyet i brann, trodde
visstnok at Sverige lå ganske så
nært og la i vei. Men så
gjennombanket og støl som han
var, ble han raskt innhentet av to tyske soldater.
Bartlett og Richards ble så tatt med i en tysk ”varebil”. Richards har fortalt senere at han
husker kjøreturen veldig godt, fordi Dick blødde ganske så kraftig og bilen ble tilsølet av
blod, noe som irriterte de tyske soldater betraktelig. ”I felt they wanted to shoot us”.
Etter bilturen ble Dick Bartlett og Lloyd Richards atskilt. Richards ble naturlig nok satt i
fangenskap. Familien visste heller ikke noe før etter krigen. De var sikre på at han var død.
Dick Bartlett lå 10 dager på sykehus i Trondheim. Der fikk han besøk av den tyske piloten
som skjøt ham ned.
Fra toget sørover til tysk fangenskap husker Dick en samtale han hadde med en norsk
medfange, som fortalte ham om norske prostituertes krigsinnsats de første ukene. De sørget
for at flest mulig tyskere ble smittet! I Oslo møtte Dick tidligere nevnte skvadronsjef John
Casson. Han var overbevist om at Bartlett var omkommet. Dick hadde nemlig en grønn
genser, som han hadde lånt til S/lt J. A. Harris. Da Harris ble skutt ned og omkom hadde han
denne grønne genseren på seg. Fra Oslo til København ble Dick og de andre fangene fraktet
med båt. Om bord er Dick vitne til at en ung tysk soldat fikler med sin pistol, som går av og
soldaten dør (vådeskudd). I Oslo traff Dick også Joe Hill, skutt ned med sin Blenheim (fly)
den 26. juni 1940. Han ble Dick sin bestekamerat under fangenskapet og etter krigen. Joe Hill
kunne fortelle at flere av Blenheimflyene gikk i sjøen under lange mission (oppdrag). Det
hadde sin årsak i at RAF standard var miles per hour (statue miles), mens Marinen gikk over
til knots (nautical miles), en forskjell på omtrent 15 % som ble kritisk ved beregning av
disponibel drivstoffmengde.
I Tyskland havner Dick Bartlett i ulike leirer, før han etter hvert kom til kommandant Baron
von Lindeiner i den berømte Stalag luft III, og blir delaktig i det som senere ble hetende ”The
great Escape” (den store flukten), hvis plan var å flykte gjennom utgravde tuneller.
Kodenavnene på tunellene var: Tom, Dick og Harry. Vi vet i ettertid at 76 flyktet. 73 ble
fanget igjen og 50 skutt ved standrett, blant annet nordmennene Haldor Espelid og Nils
Fuglesang. Pilot Dick Bartlett kunne ha blitt en av disse. Det var nemlig slik at fangene ble
delt i par, to og to. Bartlett var paret med Espelid. Da Nils Fuglesang ankom leiren overtok
han plassen til Dick, slik at kompanjongen Espelid skulle få en landsmann. Dette reddet Dick.

Bartlett

To av de tre (ut av 76) som klarte å rømme, var nordmennene Müller og Bergsland (se
Stjørdalens krønike, bind 4 - side 133). Etter krigen, i 1951 traff Dick Bartlett sin tidligere
medfange, Per Bergsland. Han kunne da fortelle at han ble oppdaget av en tysk soldat i et av
sine gjemselsteder - da de lette etter ham. Tyskeren lot som ingenting og reddet Bergsland.
Chris, bror av Dick Bartlett, omkom i sin Halifax (bombefly) over Frankfurt på samme dato
fire år senere, den 13. juni 1944. Post mortem fikk han Distinguished Flying Cross and Bar.
Chris kolliderte med et tysk jagerfly. Haleskytter Crawford var den eneste som overlevde.
Han kom til samme fangeleir som Dick. Derfor var det Dick som fortalte i brevs form den
triste nyheten til faren.

Dick Barlett og hans kone Margaret

Over fra v: Svigerdatter Dee og sønnen Jamie
Under fra v: svigersønn Marc, datter Anne og barnebarna Chris og Nick

Dick Bartlett giftet seg med Margaret Falconer. Han kom tilbake til Forsvaret, steg i gradene med ulike oppdrag verden over. Blant annet var han med på å bygge opp den Canadiske
hangarflåten gjennom skipet HMCS Warrior. Senere sluttet han i Forsvaret og fikk seg en
farm. Men den gikk det ikke særlig bra med, slik at han begynte å fly litt sivilt. I dag bor han i

Victoria i Canada, hvor jeg har meget god kontakt med hans familie gjennom dattera Anne
Dumonceaux. Dick Bartlett selv husker nå dårlig og har problemer med å snakke.
Lloyd George Richards ble født i 1919, og hadde i og for seg i ung alder peilet seg inn på
snekkeryrket. Men etter to år med bygging av hus, syntes han det var nok. Samtidig registrerte
han en annonse fra Marinen, og plutselig befant han seg på opptaksprøver i Southampton.
Han ble telegrafist, og tjenestegjorde fremover mot krigsutbruddet om bord i HMS Royal
Sovereign, HMS Royal Oak and HMS Guardian. Så gikk han Forsvarets dykkerskole, men
ønsket overføring til Air Fleet - hvor han ble tatt opp som kombinert telegrafist og skytter
(telegraphist and gunner: TAG). Dette er en posisjon bak i flere fly, hvor han hjelper til med
navigeringen, samtidig som han skal beskytte flyet ved angrep. Han kom som 20-åring til
803-skvadronen og var med på overføringen nordover til Wick i Skottland, og straks etter
krigsutbruddet ble han med Blackburn Skua til Orkenøyene. Skvadronen var sterkt involvert i
felttoget i Norge. Sjefen Bill Lucy hadde blitt drept, og lt.com John Casson fikk i oppdrag å
plukke ut nye piloter og TAG til reetablering av 803-skv om bord på HMS Ark Royal, som
kom tilbake etter større reparasjoner. Lloyd ble engasjert i lag med pilot Sub.lt Dick Bartlett,
som kun hadde 9 timer på Skua da de ble sendt nordover for å beskytte britisk evakuering fra
Narvik. Så fulgte senkingen av Glorious utført av Scharnhorst og Gneisenau.
I et engelsk magasin som intervjuet Lloyd
George Richards i 2007, blir det påstått at en
lokal quisling kom og pekte på Lloyd med
en gedigen pistol for å sørge for at han ikke
skulle stikke av. Ja, sågar har de i
reportasjen bilde av vedkommende (se
bildet). På bildet ser vi Richards i samtale
med en soknedøl, og i bakgrunnen står en
annen, med en stor pistol i beltet. Teksten
under bildet lyder: “Lloyd in conversation
with a friendly Norwegian, with a guntoling
quisling looking at”. Mannen med pistolen
var ingen såkalt quisling, heller tvert om.
Men dette viser hvor lett og farlig ukritisk
journalistikk og kildebruk kan forårsake
ubehageligheter for de involverte.

En soknedøl ble helt urettmessig kalt for en guisling
i britisk presse ved bruk av dette bildet, L. G.
Richards til høyre

Etter bilturen fra Soknedal til Trondheim, så de to kameratene ikke hverandre igjen før 45 år
senere. Richards kom til Oslo, hvor han ble underlagt forhør. Offiseren som stod for forhøret
var meget interessert i D/F-utstyret. Han tok opp sin pistol, tok ladegrep og pekte på Richards
og sa: ”Tell me what I want to know or I will shoot you” (fortell meg hva jeg ønsker å vite
ellers vil jeg skyte deg). Lloyd svarte umiddelbart: ”Well, you’re just going to have to shoot
me” (vel, da får du bare skyte meg). Til sin
overraskelse senket offiseren pistolen, la den fra seg tok frem ei sigarettpakke som han bød til Lloyd og sa:
”Now get out, you’re a good soldier” (kom deg ut, du
er en god soldat).
Etter noen dager havnet Lloyd George Richards i
Tyskland, hvor han kom til å bli flyttet fra leir til leir
gjennom fem år. På et tidspunkt var han også i den
L. G. Richards i fangenskap i 1940

berømte Stalag luft III, samme leir som Dick Bartlett, - men de møttes ikke. Etter
drapsforsøket på Hitler innførte en del leirkommandanter obligatorisk nazihilsen. Richards
nektet å utføre den, og var blant de som fikk flest døgn i total isolasjon som straff. I
begynnelsen av 1945 var han på flytting til en leir nærmere Bremen. Under en marsj hvor
vaktene ikke fulgte med, klarte han å stikke av - og var på ”rømmen” i mange uker, for det
meste om natta - inntil han kom seg tett opp til den nederlandske grensen og plutselig snublet
over en leir med engelskmenn (POW) - hvor de tyske vaktene nettopp hadde stukket av. Han
hadde nå utviklet dysenteri og var i meget dårlig forfatning. Etter hvert ble han sendt til
England om bord i en DC3 Dakota. Han meldte seg for sin gamle skvadron, men ble sent
hjem med ny uniform, £ 100 og ønske om god bedring. Men Lloyds hjem var Guernsey,

Datter Louisa med sin far Lloyds

Lloyds G. Richards i 2007

som fortsatt var okkupert - så dit kom han ikke. Dermed ble han beordret til Belfast som
flygeleder, og kom seg ikke hjem til sin kjære mor før noen få dager før jul i 1945. Det eneste
familien visste var at sønnen var savnet (MIA: missing in action). Så tilbringer han fem år i
fangenskap i Tyskland, kommer hjem til England og blir sendt i ny tjeneste - til og med etter
mai 1945. Familien visste fortsatt kun at han var ”missing in action”, og etter freden må en gå
ut i fra at de anså alle håp for ute. En Ulster Turkey (kalkun) som han hadde med hjem til jul,
ble tilberedt kun slik mor kan, fortalte Richards. Ei mor er tross alt ”ho mor”! Lloyd George
Richards er i dag fortsatt oppegående og i ganske bra form. Han bor i Vale på Guernesey,
England, og besøkte Ola Birger Vagnild på åstedet i Soknedal i 2007.
Scharnhorst, under kommando av Kapitän Fritz Hintze og Kontraadmiral Bey - ble senket 60
nm nord av Nordkapp den 26. desember 1943, etter treff av minst 12 torpedoer. Kun 36 av en
besetning på 1 968 overlevde. Vraket av Scharnhorst ble funnet på 300 m dyp i 2001.
La oss vende tilbake til Vagnildgrenda denne junimåneden i 1940. Ola Birger Vagnild husker
veldig godt at Lloyd George Richards skjøt flyet i brann. Dette fordi engelskmannen også
skjøt signalraketter for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra eventuelle andre britiske fly. Det
var Andreas Ertshus (1866-1941) som snakket mest med Richards. Andreas hadde nemlig
vært i Amerika og kunne derfor litt engelsk. Guttene i Vagnildgrenda var til stede under
demonteringen av restene etter flyet. Ola husker at tyskerne ofte sa: ”interessant” - når de
rotet rundt i vraket. Ellers ”stjal” lokalbefolkningen med seg en del småting når anledningen
bød seg. Blant annet tok Ola med fallskjermene. Av disse ble det sydd bluser til jentene og
guttene i grenda.

19. oktober 2009: Ola Birger Vagnild viser hvor flyet falt ned

Far til Ola, tidligere ligningssjef og ordfører Nils Vagnild, hans hustru Anna og familien Arnt
Vagnild ble ufrivillige tilknyttet denne hendelsen på sitt vis, der de nok måtte både huse
soldater og rydde opp. Men vraket tilhørte 16-åringen Ola Birger Vagnild og hans kamerater.
De stod på en måte som voktere av stedet. Ola Birger Vagnild ble senere herredsagronom i
Midtre-Gauldal, og en viktig og engasjert samfunnsbygger, blant annet som ordfører i flere år
- på linje med sin far. Dick Bartlett og Lloyd George Richards husker i dyp takknemlighet
godt Ola og flere av de andre soknedølene som kom til. De lokale utførte sin førstehjelp og
slo en beskyttende ring rundt sine allierte. Kanskje reddet det et menneskeliv den dagen? 21
år tidligere hadde en annen flyger også blitt hjulpet av blant annet den samme Nils Vagnild og
andre lokale oppsittere. Se side……. Så vidt vi vet har det ”landet” kun to fly i Soknedal,
skjønt ganske så ufrivillige. Disse tok bakken på hvert sitt jorde, kun med noen få meters
mellomrom i luftlinje - på hver side av Stavilla, ett på Solberg og ett i Vagnildgrenda. De
hadde englevakt. Begge kom dalende på samme datotall. De skulle kanskje ikke ha overlevd?
Jeg skal avstå fra å kommentere ytterligere tallet 13.

13. juni 1940

