
1942  Noen få meter fra døden på Værnesmoen   
 

Ute var det vakkert måneskinn, natten hadde nettopp meldt sin ankomst ved at det lyse mørket 

hadde senket seg, nettene var så mye kortere, snøen var borte og våren var virkelig på vei. 

Som de fleste familier hadde de gått til ro. Enkelte stod kanskje ute på trappa og dro inn den 

friske lukta før de skulle krype til køys. Det var så stille, mest for stille. Var det ikke noe som 

het "stille før stormen"? Lite ante de hvilken storm som skulle komme. Klokken nærmet seg 

elleve om kvelden. Det er den 27. april 1942, stedet er Midtheim på Værnesmoen på Stjørdal. 

En god stund etter midtnatt brytes freden av to unge skravlebøtter som kommer vinglende 

langs riksvei 50. Ungdommene hadde trolig ikke fått med seg oppslaget i Stjørdalens Blad 

vedrørende den nye løsgjengerloven. De er i ferd med å passere det som i gamle dager het 

Værnesplass nr.3. Inne i huset skal husbonden Johan til å sovne, men lar seg affisere av de 

irriterende feststemte guttungene utenfor. "….også på en mandagskveld ", tenker Johan - "nei, 

det var noe annet da jeg var ung, da festet vi kun i helga…..", så slumrer han inn, vel vitende 

om at han måtte få seg noen timer på ryggen før en ny arbeidsdag ventet på Vikaune 

fabrikker. Ute på riksveien hadde den ene ungdommen plutselig stanset opp, hysjer og lytter. 

Fra langt ute i Trondheimsfjorden synes de å ane en tung, litt forsterkende lyd. Rett nok var 

det krig, men var det fly ute på denne tiden av døgnet? I ungdommelig hovmod flirte de vekk 

tanken og sjanglet videre. Tross krig så de der og da ganske så lyst på livet. Lite visste de at 

en armada av Halifax og Lancaster bombefly nettopp hadde passert sør av Fosenalpene på vei 

mot det som på flyspråket het IP (initial point), et innledende definert samlingspunkt, i dette 

tilfelle Saltøya i Fættenfjorden. Straks innenfor der lå "The Beast" (udyret), som Churchill 

kalte Tirpitz. Plutselig blir lufta fylt av en økende kraftig sirene, som får ungdommene på 

riksvei 50 til å se måpende på hverandre, og Anna og Johan Strand på Midtheim til å våkne. 

Ekteparet ser på hverandre i et tiendedels sekund, før Anna roper ut: "flyalarm".   

 

Klokken er 2045 lokal tid mandag kveld den 27. april 1942, og F/L Coton drar i stikka på sitt 

Lancaster bombefly med registrering  L7577 OF-T. Flyet roterer og forlater rullebanen på 

flyplassen i Lossiemouth, på nordøstkysten av Skottland. Foran ham lå en totimers flytur til 

Trondheimsfjorden i Norge. Målet var det tyske slagskipet Tirpitz. Om bord i flymaskinen var 

foruten Coton, hans styrmann Kruger, navigatør Boodington, w/op-skytter Watkins, 

frontskytter Newell, midtskytter Robinson og haleskytter Middleton. Alle fra 97-skvadronen. 

De medbrakte en stor bombe på 4 000 lb, og en del mindre bomber på 500 lb. Bombene ble 

blant mannskapene hetende for ”cockies” (kaker). Etter avgangen fra Lossiemouth entret 

Coton sin formasjon. Til sammen var det 40 fly som var satt opp for nattens angrep på Tirpitz.  
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Samtidig ble operasjon Bluebeard iverksatt, hvis hensikt var å bruke kystbevoktningsfly for å 

tiltrekke seg tyske jagerfly og ta vekk en del av oppmerksomheten fra Tirpitz. En unødvendig 

operasjon, da tyskerne på det tidspunktet ikke hadde nattjagere på Lade. Planen for angrepet 

var at først skulle ni Halifax og elleve Lancastere fly inn og droppe sine 4 000 lbs bomber fra 

6 000 fot. Deretter skulle de slippe 500 lb-bomber over flak- og søkelysbatterier. Umiddelbart 

etter angrepsbølge en, skulle 20 Halifax'er (bombefly) fly inn og droppe sine bomber fra så 

lav høyde som 200 fot (60 m). Alle som ikke klarte å nå Tirpitz, skulle angripe Prins Eugen 

eller Admiral Scheer i Lofjorden, sekundært bombe Værnes. Turen over til Norge gikk som 

planlagt, men deretter var det lite som stemte. Fem fly ble skutt ned, og 15 mann døde. Coton 

la straks merke til at hele fjorden var røyklagt fra batterier rundt fjorden, og trolig fra Tirpitz 

selv. Det var ikke bare umulig å finne Tirpitz, men støtteskipene i Lofjorden var heller ikke 

synlige, og han ville av sivile hensyn ikke droppe bombene på måfå. Da var det bedre å slippe 

de til havs. Bombene måtte ut av drivstoffhensyn. Etter å ha fløyet litt rundt i området, valgte 

Coton å sette kurs for Værnes for å bombe rullebanene. Værnes lå badet i en trolsk stemning i 

det flotte måneskinnet. Blendingspåbudet ga ikke mange referanser, og vinden fra sørøst 

gjorde turen innover fjorden litt urolig. Enkelte Flak-batterier spiller opp. Coton må crab'e, 

som det heter på flyspråket. Det vil si svinge flyet inn i vinden for å kompensere for drift. Han 

følte sørøsten godt i flykroppen, og at han var litt nord av hovedrullebanen. Men det gjorde 

ikke noe, det var også ei rullebane til på skrå mot nordvest. Fra ei smal langtunge til venstre 

åpnes det ild mot ham. Over intercom'n  gir han beskjed om "standby for drop". Klokken er 

nærmere ett om natten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne i våningshuset på Værnesmoen har Anna og Johan kommet seg opp i en fart, ungene 

hadde også våknet og var på vei ned trappa. De registrerer at det er langt over midnatt, 

tirsdagen den 28. april var kommet for lengst. Ute var det mørkt, men likevel så lyst grunnet 

det sterke måneskinnet. Flyalarmen var uhyggelig, skremmende. Dattera Reidun på 14 år 

kjenner redselen, men tar likevel sitt ansvar ved å gi noen selvsagte ordrer om å skynde seg til 

tvillingene Arne og John. Einar på 16, leder an. Eldste gutten i familien, Olav, var 



utkommandert til arbeidstjeneste ved Skorovatn gruver. De er alle på vei til luka som skulle 

åpnes og ta dem ned i kjelleren. Far Johan hører at luftvernartilleriet på Langøra åpner ild. Det 

er dårlig nytt. Han ser på kjerringa, som en bønn om å sette opp farten. Men det var ikke så 

enkelt. Bestemor på 90 i kammerset aktet selvfølgelig ikke å være med. "Typisk gamle sta 

kjerring", tenker Johan i sitt stille indre, og så kommer det et par lokale gloser på 

nordmørsdialekt. Og mens bestemor protesterer heftig vedrørende sin frihetsberøvelse, løfter 

Johan henne resolutt opp og bærer henne ned i kjelleren. Kort tid etterpå er familien samlet 

nede i kjelleren. Reidun har klatret opp i potetbingen. Hun stirrer på mora som sitter inntil 

muren med hver sin tvilling i armekrokene. Far Johan forsøker å få stearinlysene han hadde 

tatt med til å stå bedre.   

 

Skipper Coton merker at flyet blir lettere når bombene faller. Han trekker hardt opp samtidig 

som han svinger mot sør, opp i vinden får å få bedre løft. Mannskapet om bord registrerer  

"burst" på bakken, men er usikre på om de traff selve rullebanen. Et par minutter senere har 

de kommet inn i mer stabil luft. De skanner himmelen etter potensielle Fi. Ingen hadde fortalt 

dem at Messerschmittene på Lade ikke var nattjagere. Coton visste at han på hjemveien ville 

være sårbar som "single operation" i forhold til å tilhøre en formasjon. Han titter på 

instrumentene, sjekker fuelstate (bensin), rådfører seg med navigatøren Bootington som har 

regnet ut kurs og ETA (estimated time of arrival ) - beregnet ankomsttid for Lossiemouth. De 

dropper det som er igjen av bomber og annet tyngre materiale ute i Trondheimsfjorden, vel 

vitende om at de balanserer på grensen hva gjelder tilstrekkelig mengde drivstoff til å nå 

hjem. Heldigvis hadde de medvind, men han tenkte på forrige raid mot Tirpitz, natt til 31. 

mars, hvor 34 fly deltok, sju gikk tapt og 42 kollegaer mistet livet. Likeså det første angrepet 

den 30. januar, hvor hele seks fly gikk tapt grunnet feil kalkulasjon vedrørende 

drivstofforbruk. Fikk de sterk motvind, var de ille ute.   

 

I kjelleren på Midtheim sitter familien Strand og lytter. De hører ildgivning, skarpe smell og 

fjerne dunk. Plutselig er helvete løs. En enorm smell slår ut hørselen noen sekunder, hele 



huset og jorda rister, samtidig som en trykkbølge slår ut lysene og virvler opp støv som gjør 

det vanskelig å puste. Tankene på døden slapp taket da de kjente at de rørte på seg. Undringen 

tok overhand. Var det et fly som traff huset, eller ei bombe…. kommer vi oss ut? Lettelsen 

hadde på et vis fortrengt redselen. Men det var ikke sikkert det var over? Redselen var tilbake. 

Slik ble de sittende og hoste ett minutt, i et vakuum, mens tankene vekslet mellom håp og 

fortvilelse.   

 

Vi forlater for en stund denne dramatiske hendelsen ei vårnatt i 1942. Vi forlater familien 

Strand i sin engstelse noen minutter, mens vi ser litt på deres generelle liv under krigen. Men 

først noen familierelasjoner: Anna Sofie Gunnarsen Hellesås (1892 - 1983) var datter av Anne 

Andersdatter Hoås Gunnarsen Hellesås (1851-1944) og John Gunnarsen Hellesås (1837-

1915). Hun giftet seg den 14. juni 1919 med Johan Strand (1894-1956) fra Kvernes på 

Nordmøre. Johan hadde forlatt livet som sjømann og kommet til Vikaune fabrikker på 

Stjørdal som bøkker (en person som lager tønner). I mellomkrigstiden produserte fabrikken 

tønner som ble brukt som emballasje ved Kopperå smelteverk.  I 1940 bestod familien på 

Midtheim på Værnesmoen av foreldrene Anna Sofie og Johan Strand, med barna Olav 

Normann, f. 1919, Einar f. 1926, Reidun f. 1928 og tvillingene John og Arne, f. 1933. I tillegg 

bodde bestemor Anne i et kammers i huset. Oldeforeldrene til tvillingene, Nils Gunnarsen 

Lillemoaune (1770-1840) og Guru Johnsdatter Storvaldstad bodde på en utsatt plass i Lånke. 

Rett nok gikk de klar, men plassen kom bort i raset i 1823. Like heldige var ikke alle i 

området verken i 1807 eller 1823 da ulike ras tok godt for seg. Går vi et par generasjoner 

lengre bakover, ser vi at slekta gjennom 3xtippoldefar Ole Eriksen Hjelsvold (1678-1757) 

overtar Prestegardsmælen (gr.nr.108, br.nr. 5). Her hadde døden banket på og berøvet forrige 

oppsitter og hans to døtre, som alle ble gravlagt samme dag den 9. juli 1719. Og Ole's egen 

familie gikk heller ikke fri. Hans kone Berit, tipptipptippoldemor til tvillingene Arne og John, 

døde også i 1719. Det døde mye folk i vårt området det året, trolig som en følge av Armfeldts 

Tvillingene Arne og John Strand, tirsdag 25. februar 2014 



felttog. Men genene var også hardføre. Det kan vi se på neste generasjon. Sønnen til Berit og 

Ole Hjelsvold, og dermed tipptippoldefar til Strandtvillingene, Nils Olsen Mælen, var den 

eldste i Værnes sokn da han døde den 25. september 1809, 104 år gammel. Men selv med 

gode gener var også vår familiegenerasjon på 20-tallet sjanseløse når de smittsomme 

sykdommen herjet ved inngangen til depresjonstiden. Anna Sofie og Johan var blant de 

tusenvis av foreldre som mistet barn på tjuetallet, da barna Jorun og John Artur dør fra dem. 

 

Den 9. april er tvillingene Arne og John (7) vitne til at Oberleutnant Matthias kommer 

flygende innover Værnes med sin Junker52. Se side……. De hadde ikke sett et slikt fly 

tidligere, og skjønte selvsagt ikke den gangen hva som var flyets intensjon. De registrerer det 

de mener måtte ha vært skuddsalver fra inne på Værnes. Flyet trekker i alle fall opp igjen og 

forsvinner over Gevingåsen på vei mot Trondheim. Ikke lenge etterpå kom det syklende en 

mann i militærklær som ropte: "Kom dere i hus". Fra de voksne ble det mumlet noe om at nå 

var krigen kommet til Norge. 

 

Det skjedde i og for seg ikke noe mere den dagen, stemningen var nedbrudd og spent. Det ble 

liksom tisket og tasket, en slags dempet holdning for ikke å skremme unødvendig. Dagen 

derpå, onsdag 10. april, ble det liv hos familien Strand på Værnesmoen. Det ble bestemt at de 

skulle evakuere, et ord som tvillingene ikke skjønte eller kun forholde seg til akkurat da. 

Uansett ble det til at de skulle reise til slektningene Marie og Johan Hoås på Ytteråsen 

innenfor Elvran. Et fjernt slektskap gjennom bestemor Anne som var født i Selbu, men siden 

flyttet til Elvran da hennes bror druknet. Det er vel tvil om at folket på Værnesmoen hadde 

fått meg seg at den østerrikske major Buchner hadde besøkt stasjonssjef Vetlesen på Værnes 

den formiddagen. Men i følge tvillingene gikk det visstnok utpå dagen rykter om at broene 

over Stjørdalselva kunne bli sprengt. Her var det altså om å gjøre å komme seg avgårde. Siden 

far Johan jobbet på Vikaune fabrikker, hadde han fått låne en lastebil. Familien spaserte 

derfor nordover for å bli med faren og lastebilen. På veien møtte de Hauptmann Trumpfheller 

og de 295 andre østerrikerne fra Gebirgsjägerregiment nr. 138. Se bildet side……. Soldatene 

hadde blitt satt i land på Sutterøya fra skipet Bruno Heinemann. I ettertid vet vi at de kom 

marsjerende for å innta Værnes. Klokken nærmet seg 1300. Da kaptein Trumpfheller kom opp 

på siden av mor Anna, spør han henne hvor jernbanestasjonen er. Tydeligvis hadde 

okkupanten et kart som viste hvor porten til Værnes var i forhold til jernbanestasjonen og 

Kjøpmannsgata. Arne og John Strand forteller meg at de ikke kan erindre i dag hvorvidt 

offiseren snakket norsk, men selv med kroppsspråk og ordet Bahnhof, er det rimelig at mor 

Anna forstod hva Trumpfheller mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Ytteråsen sommeren 1940 

f.v: Arne, mor Anna og John 
På Ytteråsen sommeren 1940 

Oppe på hesten: Johan Martin Hoås. Deretter f. v: 

Arne Strand, drengen Oscar Hjelsvold, Helge 

Hoås og John Strand 



Våren på Ytteråsen var full av folk på alle gårdene, det var stor aktivitet overfor virksomheten 

på Hegra festning. Familien Strand ble på Ytteråsen til utpå høsten. Da flyttet de til Marta 

Julgrinda (?) nede i Elvran, hvor Arne og John det året begynte i førsteklassen på Leira 

folkeskole. Ved juletider flyttet de hjem til Værnesmoen igjen. Nå ble det midlertidig et halvt 

år på Salberg på Kvislabakken, i og med at Halsen skole var beslaglagt av tyskerne. Det var 

vinteren de fylte åtte år i mars. De gikk på ski den lange skoleveien hver dag, i bekmørket 

grunnet blendingspåbud. Det var sprengkulde den vinteren. Det var så kaldt at mor Anna 

pakket de inn med aviser som isolasjon. I 1941 fikk de langt kortere skolevei da de begynte på 

folkeskolen på Stjørdal, i Kjøpmannsgata hvor Rådhuset står i dag. 

 

 

Et av de inntrykkene som grodde seg fast hos tvillingene, var russerne som daglig vandret 

forbi. De kom fra "russerleiren" på Sandferhus, og ble satt i ulikt arbeid av tyskerne over hele 

Stjørdal. Mor Anna bakte potetkaker (lomper), som guttene stakk til russerne når de fikk en 

anledning. Det gikk bra en lang stund, men en tysk vakt oppdaget det til slutt, og den som ble 

straffet var en russer. Han ble temmelig rundbanket. Da tok ikke mor Anna sjansen på å yte 

mer bistand. Men russerne glemte ikke godheten fra familien Strand. Da freden kom den 8. 

mai 1945, dukket kort tid etterpå en del russere opp og takket på sin måte, ved å gi familien 

gaver de hadde laget selv. Russerne kom også på besøk for å lytte på radio mens de ventet på 

transporten hjem til Russland. Nå var det nok ikke alle som ville hjem. De hadde hørt rykter 

om hva som ventet dem. Fra Stalin kom ingen støtte, i dagsordre 270 fra 16. august ble 

fangene, og deres familier, kalt landsforrædere. Slik kunne en totalitær diktator opptre. I sitt 

kyniske spill heter det seg at Stalin til og med sendte vakre jenter til Norge for å lokke 

russerne hjem, et velkjent knep gjennom verdenshistorien. De som gikk i fella kom nok ikke 

fra det med livet eller havnet raskt i Sibir, som vel hadde samme utfallet til slutt. Arne Strand 

forteller om et møte med en av russerne en vinterdag i 1944. Det hadde seg slik at familien 

Strand, på linje med de fleste bortover Værnesmoen, hadde gående noen høner. En tysker 

hadde gjort sine tilnærmelser for å få seg noen egg, hvorpå Arne skulle få Bonbon (godteri) i 

bytte. Dette visste en russer om, som ba Arne om å få låne ett av eggene før han skulle levere 

                  Som takk fikk familien Strand gaver fra russiske fanger 



det til tyskeren. Russeren laget et hull på egget og sugde ut innholdet, så da Arne i sin 

troskyldighet kom med egget til tyskeren, og gledet seg til Bonbon, fikk heller Arne seg en 

kraftig øreteve som svei i mange dager.   

 

 

 

Tyskerne etablert et lite depot på eiendommen til Strand, en oppsamlingsplass for 

bygningsmateriale. Her vanket det stadig russiske fanger. Tyskerne lot disse få sette opp 

fangstanordninger for fugler på grisedynga bak uthuset. I tillegg fikk fangene ordne til ei 

gedigen bensintønne, med et større hull i. De tente på, spiddet småfuglene på en lang pinne, 

stakk den gjennom hullet og grillet fuglene. Deretter ble de "grillede kyllingene" fortært. 

 

Værnesmoen er den virkelige Halsen på Stjørdal, en tynn landtunge mellom Stjørdalselva og 

Evja (borte nå) som i mellomkrigstiden ga plass til jernbanen, riksvei 50 og mindre bruk og 

bosettinger. Se Stjørdalens krønike, bind 8, side 9. Fra hovedsporet til jernbanen anla tyskerne 

et sidesport inn til Værnes. Eiendommen til familien Strand lå midt oppi alt dette, med to 

jernbanespor og en riksvei omtrent på trappa. Straks nedenfor eiendommen mot elva bygde 

tyskerne et tilfluktsrom som også ble benyttet av alt folket på Værnesmoen. At de lå sentralt i 

så måte skulle de sannelig få merke. Ei mørk vinternatt mot slutten av krigen smalt det noe 

forferdelig, huset og folket ble filleristet. Alle slags type biter haglet mot veggen. Årsaken var 

en regelrett sabotasjeaksjon da jernbanesporet ble sprengt like ved, trolig utført av Alfred 

Eggen og Birger Lyng. Etter at tyskerne hadde kommet for å rydde opp og reparere, ble far 

Johan hentet senere på dagen på jobben på Vikaune, og brakt hjem for forhør av to 

gestapister, som vandret rundt i sine svarte dresser og hatter. Under forhøret sa den ene til mor 

Anna: " Du serverer kanskje ikke kaffe til slike som oss?" Anna svarte: "Vi har ikke hatt kaffe 

på mange år". Før gestapistene kom var tyskerne i høyspenn. De var nervøse og raske på 

avtrekkeren. I forvirringen som oppstod kom naboen Maja Tiller løpende til. Tvillingene Arne 

og John gjorde store øyner da flere tyskere la an for å skyte henne. 

                                              Arne fikk seg en øreteve 



  

Ved nåværende renseanlegg til kommunen i Halsøkrysset hadde tyskerne en viktig Flak-

stilling (Flugabwehrkanonen/luftvernartilleri). På andre siden av Halsøkrysset, hvor gang- og 

sykkelbroa går over E14 i Innherredsvegen, der Svendson hadde sitt ølutsalg for en del år 

siden, hadde tyskerne såkalte hvilebrakker, en datidens form for kantine. Fra denne kantinen 

ble det flere ganger om dagen fraktet mat ned til Flak-stillingen som var bemannet hele 

døgnet. Kokken som foretok denne transporten, var en av de virkelig gode. Rett så ofte stakk 

han en matbit til tvillingene. En annen person guttene ble oppmerksomme på, var en tysker de 

kalte Alfred. Han kjørte rundt med en stor bryggerihest. Han hadde ikke fingre på ene handa, 

muligens var han sendt hit fra Østfronten, slik vi vet flere tyskere ble, blant annet til 

rekreasjon på Solhaugen (Aglo) på Skatval. I krigens hete og uhygge, selv hos de verste, 

finnes det avvik. Sarte barnesinn la godt merke til slikt.  

   

 

 

Tvillingene forteller meg at til tross for den uhyggelige stemningen med krigen, klarte 

familien seg ganske bra. De led ikke nød. Mor Anna Sofie var ei dyktig husmor. Men de 

humrer lett når de forteller om hvordan skolen var. Til skolemat fikk de brødskive med 

kålrotstappe på. Verre var det med tran. De måtte ha med seg ei skei hjemmefra, og i 

matfriminuttet blåste læreren i sin fløyte. Da var det tid for oppstilling og tran. "Og det var 

ikke slik tran som i dag", sier Arne. "Jeg blir kvalm bare jeg hører ordet". Aller best husker 

de skotøyet, eller mangel på slikt. Far Johan fikk tak i selve trebunnen (formen), og så ble den 

trukket med lærskinn, eller de gikk i tresko, "som grunnet kram snø ble høyere og høyere", 

flirer John. De hadde også beksømsko, men de var til skigåing og spesielle anledninger, da det 

nesten ikke fantes lær til reparasjoner. "Men vi var oppfinnesomme også, rene businessfolk", 

sier Arne. De plukket opp tobakkssneiper over alt, tok av papiret og stappet full en 

fyrstikkeske som de solgte til jernbinderne og andre som jobbet for tyskerne inne på Værnes. 

Skisse: John Strand 



Disse hadde meget høy lønn, slik at Arne og John skrudde opp prisen tilsvarende. De tok kr 

5.- pr. eske. Det var veldig mye penger den gangen. Når jeg spør om de lekte og badet på de 

fine sandstrendene på Langøra, forteller de at det var forbudt å ta seg over dit. Der hadde 

tyskerne en stor peilerstasjon, pluss Flak-stillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til redselsnettene i april 1942. Det var nemlig to påfølgende netter at stjørdalingene og 

folket rundt Fættenfjorden fikk virkelig føle krigen, slik som familien Strand som satt i sin 

kjeller og trodde de var sikre. Når jeg er sikker på at det var en Lancaster med fartøysjef 

Coton som slapp bomben, som mest tok livet av familien Strand, er det fordi det er kun to 

crew som i sine rapporter har tilkjennegitt at de bombet Værnes. Riktignok er det tre 

Halifaxer (Anderson- R9451, Renaut-W1006 og Stell-R9482) som natt til 29. april rapporterer 

om andre skipsmål og "aerodromes", men disse setningene er 100 % likelydene og en 

sekretærs generelle kommentarer. Det er kun to, begge Lancastere, som nevner Værnes: 

Coton natt til den 28, og Rowland-R5487 natt til 29. april, hvor sistnevnte sier at de etter 

mislykket angrep på Tirpitz tok sikte på Værnes, mens Coton i sin rapport sier at de slapp 

bomber mot rullebanene på Værnes. En av disse faller ned kun noen få meter fra våningshuset 

på Midtheim, hvor familien Strand i siste liten hadde søkt tilflukt i kjelleren. Da de med hjerte 

i halsen våget seg opp av kjelleren, ser de straks hvor heldige de hadde vært. Østveggen hadde 

tatt imot det verste, huset var fullt av mindre fragmenter og løse planker og deler av huset 

hang og slang. En stor splint hadde trengt igjennom tømmerveggen på nordsiden av huset, 

kappet av hjørnet på kjøkkenbordet og fortsatte gjennom døra til kammerset til bestemor (traff 

nesten senga). Deretter tok splinten veien gjennom vinduskarmen på vestsiden, og endte til 

slutt opp på uthusmønet, hvor den senere ble funnet. Se bildet av den 26 cm lange og tunge 

splinten. Samtlige ruter var blåst ut, og sylskarpe mindre splinter hadde funnet veien gjennom 

disse og tapetserte møbler og vegger, en sikker giljotin dersom det hadde vært folk i 

rommene. Det skal tillegges at far Johan som holdt på med stearinlysene, var samtidig i ferd 

med å få lukket kjellerluken da det smalt. Altså slo han muligens døden med et skritt. 

Splinten som gikk inn i 

kammerset 

Bestemor Anne, d. 1944, på trappa. 

X: Splinten gikk ut her ved vinduskarmen 

X 

   26 cm  



Familien Strand var både få meter og få sekunder unna å bli utslettet av ei engelsk bombe hvis 

mål var rullebanene inne på Værnes. En slik opplevelse gjør noe med deg. Hvordan det gikk 

med de to ungdommelige løsgjengerne forteller historien ingenting om, men en må nok gå ut i 

fra at de ble temmelige fort edrue.  

 


