
1931  Nord-Dakotas siste lynsjing - en link til Stjørdal 
 

Klokken har nettopp passert midtnatt, og torsdag den 29. januar 1931 har meldt sin ankomst 

også i det lille tettstedet Schafer øst av Watford City i Nord-Dakota. Sheriff Sivert Thompson 

blir vekt av lyden fra biler som passerer rett utenfor hans soveromsvindu. Han registrerer en 

rekke lys som reflekteres på veggen. At en eller annen bil kunne passere i løpet av ei natt, var 

ikke uvanlig - men at en hel kortesje var ute på denne tiden, vekket 

hans nysgjerrighet. Da lyden fra bilene ikke opphørte, men ga 

indikasjon på at de var i ferd med å stanse opp, kledde sheriffen på seg 

og gikk ut for å undersøke hva som var på gang i den ellers så 

fredelige og litt avsidesliggende bebyggelsen. Da sheriffen rundet 

hjørnet ble han stanset av en rekke personer ikledd ulike masker. Han 

registrerer at minst 15 biler stod parkerte langs veien utenfor 

fengselsbygningen, som var nærmeste nabo. Til sammen anslo han at 

det var omkring 75 mann i det han antok var en regelrett mobb 

(mob/possé).  Sheriffen skjønte med en gang hva slags ærend de var ut 

i. I fengselet satt en som fryktet dem. Hans navn var Charles Frances 

Bannon. 

 

Fra den gryende morgen i enhver sivilisasjon har selvtekt utviklet seg gjennom æresbegrep og 

folks normale rettsoppfatning. Vi skal ikke så langt tilbake i vår egen historie for å finne 

eksempler på dette, og enkelte ekstremister innen diverse kulturer ligger nok fortsatt i visse 

grensesnitt ovenfor nasjonale lovverk. Fra Amerika kjenner vi til kanskje det mest godtatte 

prinsippet i så måte, nemlig den uskrevne retten til å lynsje en hestetyv uten sak og dom. Det 

å stjele en annen manns hest var ansett for å være så simpelt, og berørte det mest 

uramerikanske, nemlig eiendomsretten og privatlivets redningsplanke, at det var alminnelig 

akseptert at de som berøvet så dann - ikke hadde noen rett til fortsatt eksistens. De ble hengt i 

nærmeste tre. Fristelsen for pårørende, for ikke å si opprørende, ovenfor grove forbrytelser - 

eksempelvis mordere - kunne lett utvikle seg raskt i lys av hevn. Spranget mellom fornuft og 

suggesjon kunne være heller lite. "Øye for øye, tann for tann" ligger tross alt ganske så latent i 

oss alle. Slik også hos mobben som hadde fått utvikle seg etter jul langt ute på prærien i 

Dakota for 80 år siden. Å ta loven i egen hånd var ikke ukjent for disse oppsitterne der ute i 

ødemarka, hvor den harde naturen i 

seg selv la grunnlaget for hva de 

anså for å være rett og riktig. Det var 

et ungt samfunn uten 

støttefunksjoner eller parasitter. De 

trengte hverken sosionomer eller 

advokater. Sundt bondevett var mer 

enn tilstrekkelig. De kastet ikke bort 

tiden på snakk. Men også et slikt lite 

isolert samfunn ble innhentet av 

tidens tann - og i et skjæringspunkt, 

en overgang - skjer den siste 

regelrette lynsjingen i området en 

januarnatt i 1931. 

 

Mobben sprengte døra til fengselet ved hjelp av en stor tømmerstokk og overbemannet deputy 

sheriff Peter Hallan. Da deputy'n nektet å fortelle hvor nøkkelen til cella var, ble han ført bort 

og en del av mobben benyttet på nytt den store tømmerstokken. Men det var ikke så enkelt å 
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bryte seg inn i selve cella. I den satt også to andre personer, nemlig Fred Maike, som var brakt 

inn på grunn av mistanker om tyveri. Denne Maike har senere fortalt at det var så vidt 

mobben kom seg inn i cella, det var mest som de ga opp straks før døra ga etter. Den tredje 

personen i cella var James Bannon, far til Charles Bannon. Idet mobben griper fatt i Charles, 

og legger ei løkke rundt hans hals, skriker han ut: "Min far er uskyldig, ikke gjør ham noe". Så 

blir Charles Bannon slept ut av fengselet, mens andre av mobben låser inne deputy Hallan 

sammen med Fred Maike og James Bannon. Sistnevnte roper at mobben heller bør ta ham enn 

hans sønn. Utenfor fengselet er sheriff Sivert Thompson vitne til at mobben truer Bannon 

med: "Tell the truth or face hanging" (fortell sannheten eller bli hengt). Charles Bannon stod 

på sitt om at han hadde fortalt sannheten, mens han ble plassert i en av bilene. Sheriffen ble 

satt inn i fengselscella i lag med de tre andre, og så forlot bilkortesjen den søvnige lille gaten. 

Det hele hadde tatt kun noen få minutter. Likevel hadde andre kommet til, og de fortalte 

senere som vitner at det hele hadde foregått disiplinert, velorganisert og under konsis ordrer. 

Vi forlater midlertidig mobben og den videre skjebnen, og tar oss noen år tilbake til Hegra og 

Stjørdalen.   

 

Sigrid Johnsdatter Bjugan ble født i Hegra den 17. 

mars 1820. Den 10. april 1843 gifter hun seg med 

Thomas Davidsen Kleven, født 28. juli 1811. De fikk 

fire barn: Ane, David, John og Hans, som alle tok 

etternavnet Hoven. Alle fire barna skulle etter hvert 

utvandre til Amerika. Ane ble gift i Minnesota med 

pastor Østen Hansen, en av de mest betydningsfulle 

åndelige ledere i Goodhue County, hvor så mange 

stjørdalinger slo seg ned. Da Thomas Kleven dør i 

1857, gifter Sigrid seg på nytt, denne gang med 

Annanias Andersen Kleven (1827-1896). De fikk to 

døtre: Thale Hoven og Mette Gurine Hoven. 

Sistnevnte er bestemor til Harald, Solveig, Mary og 

Kåre Olav Skolmli på Stjørdal, Helge Hoven på 

Knotten i Hegra og andre fra Knottenfamilien, samt 

Ardis Fragodt Larson i Montevideo, Minnesota  m.fl. 

Sigrid Bjugan er altså deres oldemor. Hva gjelder 

Thale Hoven, som også forlot Stjørdal og reiste til Amerika, har det versert en 

tradisjonsfortelling i familien som tilsa at hun var glad i "feil person", en Mikal Frigårdsmo.  

Familien var visstnok ikke så begeistret for ham, og var vel ganske så lettet da frieren dro til 

Amerika. Uheldigvis for visse krefter, så dro også Thale noen år senere til Amerika, hvor de 

to giftet seg i Goodhue County. Så gikk tiden, nye generasjoner kom til - og historien vokste 

fra fjær til høns, og brått var det noen som mente at denne Thale og Mikal ble tatt av dage av 

deres dreng (cowboy) på gården de hadde anskaffet seg, trolig i 

Nebraska (kanskje på ordre fra noen!). Slik gikk årene, ingen snakket 

om dette - og ingen gjorde noe for å finne sannheten. En ikke så 

uvanlige reaksjon før i tida. Og denne fjæra var ikke så uvirkelig 

likevel, men hadde kun fløyet i feil retning, og den som her i Stjørdalen 

forsøkte å finne ut noe, kom lett på feil spor - grunnet blant annet feil 

navn, eller rettere sagt skrivemåte. Men under en reise til Amerika som 

Kåre Olav Skolmlis familie gjorde i lag med undertegnede i september 

2010, kom vi i kontakt med Tom Sundry, et levende slektstre i 

Rochester i Minnesota, inngift i Hovenfamilien. Gjennom han fikk 

undertegnede kontakt med professor Dr. Prudence Gushwa og dermed 
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rullet snøballen av sted. Hele rykte, hele historien lå midt foran føttene på oss. Den berømte 

fjæra hadde bare landet på feil person. Det var ikke familien Thale Hoven vi skulle til, men til 

hennes halvbror David. Hans mor, Sigrid Bjugan - nevnt innledningsvis i dette avsnittet 

(oldemor til Hoven/Skolmlifolket), er tippoldemor til Prudence Gushwa. 

 

David Hoven (1847-1942) utvandret fra Hegra i 1867. Han giftet seg i 1870 med Ingeborg 

Anna Glasøe (1849-1931) fra Steinkjer. Hennes bror var pastor i Aspelund kirke. De leide 

først en gård i fire år i Roscoe Center utenfor Zumbrota før de kjøpte stedet. De fikk 10 barn 

(fem gutter og fem jenter). David Hoven var den som ga det første tømmeret til Stordahl kirke 

(se side 74), som ble deres menighet, og hvor de også er gravlagt. Da David ble enkemann 

solgte han farmen til sin datter Emma og hennes mann Adolph K. Syverson. I dag eies farmen 

av et oldebarn til David, Lyman Johnson, som er firmenning av Kåre Olav Skolmli og folket 

fra Hovenfamilien i Hegra. Andre kontakter og kilder jeg har i Hoven familien i Minnesota, er 

LaVonne Wibbens (f. 1945), hennes søster Linda White (f. 1949) og deres søskenbarn David 

Hoven (f.1942). Alle disse bor i Rochester og er altså oldebarn av David Hoven som 

utvandret fra Skjeldstadmark, samt firmenninger av Skolmliene/Hovenfolket nevnt ovenfor. 

De er også søskenbarn med Prudence Joanne Gushwa og Elaine Tatham, som har bistått som 

kilder vedrørende slekta.  

 

David og Ingeborgs femte barn var 

Albert Hoven (tok senere navnet 

Haven), født den 30. november 

1879, og var altså søskenbarn til mor 

til Skolmliene/Hovenfolket i 

Stjørdalen.  Albert dro som 23-åring 

til McKenzie County i Nord-Dakota. 

Der ble han til 1911, samme år som 

han giftet seg med Lulia Lane i 

Lansford. Lulia kom fra Salem i 

Indiana. Paret dro til Moose Jaw i 

Saskatchewan i Canada, hvor de 

hadde en liten farm. I Canada fikk de 

sønnene Daniel og Leland. I oktober 

1918 forlater de Canada og flytter til 

Schafer i Nord-Dakota. Her blir 

sønnen Charles født i 1927 og dattera Mary Isabel i 1929. Familien Haven kjøpte stadig 

Albert og Lulia Haven            Sønnene Daniel og Leland 

Alle 10 ungene til David Hoven, Albert 

bakerst til høyre   
David Hoven, Linda White, LaVonne Wibbens og 

Kåre Olav Skolmli i Rochester den 7. okt 2011 



tilleggsjord, samt leide nabofarmen fra Hilman Okland. Så tidlig som i 1922 leier de inn hjelp 

til farmen. Det er den 14-årige Charles Francis Bannon fra en nabofarm. Han var født i 

Minneapolis den 21. august 1908 som sønn av James F. Bannon fra Monica, Illinois og Ella 

Brookes fra Chicago. Etter som årene går synes forholdet til den unge cowboyen å utvikle seg 

meget tilfredsstillende. Det bygger vi på at Albert og Lulia oppkalte sin yngste sønn etter 

Charles. Men skjebne ville det annerledes.   

Ved inngangen til 1930 består familien Haven av: Abert (50), Lulia (39), Daniel (18), Leland 

(14), Charles (2) og Mary (2 mnd). 

 

Søndag den 9. februar 1930 forlater den 22-årige Charles Bannon sitt hjem ved 10-tiden for å 

besøke Albert og Lulia Haven. Charles bodde sammen med sine foreldre på en liten farm ca. 

6 km unna farmen til Haven. Om det var et vanlig rutinemessig tiltenkt besøk eller det hadde 

en spesiell hensikt, er noe uklart. Mye tyder på at Charles Bannon tidligere den vinteren også 

hadde bistått familien Haven som håndlanger (dreng), og at det hele muligens nå skulle 

formaliseres. Albert og Lulia ble sittende i spiserommet og snakke med Charles, samt lytte på 

radioen - som på den tiden var en spennende affære gjennom en ganske så ny anskaffelse. 

Ved 2-tiden kom sønnene hjem, og i lag med dem var en gutt kalt Swenson. Han brukte å 

komme til middag hver søndag. Utover ettermiddagen satt Daniel inne i stua i lag med 

foreldrene og Charles Bannon, mens Leland lekte med Swenson ute på kjøkkenet. Ved 5-tiden 

gikk Daniel til fjøset for å gjøre rent. Trolig ble Leland sendt ut straks etterpå for å hjelpe til. 

Etter en stund gikk fru Haven ut, og fortalte at Swenson nå måtte gå hjem. Familien spiste så 

kveldmat, lyttet litt mer på radioen og Albert og Charles Bannon gikk ut for å ta fjøsstellet. 

Mens de var i fjøset ble det diskutert hvor mye Charles eventuelt skulle ha i måneden for å bli 

fast dreng på gården. Denne diskusjonen fortsatte inne i huset etterpå, hvor fru Haven mente 

at 35 dollar i måneden burde være tilstrekkelig. Det synes som Bannon forlangte 50 dollar. 

Charles Bannon overnattet hos Haven. Både det, samt at han var så delaktig i fjøsstellet, tyder 

på at han var meget kjent på gården og hadde vært sporadisk dreng mange ganger tidligere 

oppover oppveksten. Hjemme hos seg selv, hvor faren James Bannon drev en mindre farm, 

var de vant til at sønnen ble over natta hos Haven.  

 

Tidlig dagen derpå, mandag den 10. februar, tok Charles Bannon 

fjøstellet sammen med eldste sønnen i huset, Daniel. Fru Haven 

gjorde i stand frokost, og den 14-årige Leland gjorde seg klar til å 

dra på skolen. Kort tid etterpå synes det som Leland kom inn i 

fjøset og ba om litt melk i en kopp han hadde med seg. Daniel ba 

broren om å melke selv, og det utspant seg en liten gemyttlig 

krangel. Hva som nå skjedde og hvorfor er meget uklart, men 

setningen "you son of a bitch" gikk igjen i senere forklaringer 

(statement). I følge Bannons siste forklaring er det meget uklart 

hvem som skjøt hvem, men trolig skjøt Bannon de to brødrene der 

og da. Liland ble skutt to ganger. Skytingen tiltrakk naturligvis 

ekteparet inne i huset, hvorpå mor Lulia Haven kom inn i fjøset. 

          Lulia Haven             



Bannon hadde da stilt seg bak døra, slik at hun ikke så ham da hun passerte. Hun så selvsagt 

med en gang det forferdlige som hadde skjedd, og i sjokket tilstand snur seg mot Charles med 

følgende setning: "....you little devil....". Bannon skyter så fru Haven, som kun blir skadet. 

Hun løper opp mot huset, og møter sin mann som roper: ".....what the matter, what the 

matter.....(hva skjer)"? Charles Bannon skyter ham i hodet fra kloss hold. Deretter gjør han 

slutt på Lulia på trappa. Så går han inn og skyter den 2-åring Charles (oppkalt etter ham selv) 

og til slutt gjør han slutt på livet til lille Mary på 2 måneder. Charles Bannon drar likene ned 

til låven og skjuler de midlertidig. Så flytter han de to guttene inn i låven og dekker de med 

høy. Deretter vasker han trappa, fjerner blod og alle spor. Mens han er inne i låven hører han 

at en person kom til gården. Det var naboen Alex Rauteo som hadde kommet innom for å låne 

noe redskap. Charles skjuler seg og vedkommende forlater etter kort tid gården.  

 

Charles Bannon rir deretter hjem til sin 

egen familie. Her forteller han sin far, 

James - at han hadde leid hele 

Havenfarmen og at de hadde forlatt 

Schafer for et sted i Oregon. Utpå dagen 

drar han tilbake til Havenfarmen, hvor 

han graver ned likene på ulike plasser og 

skjuler det hele i kuskit. James Bannon 

kommer til Havenfarmen utpå 

ettermiddagen og hjelper sønnen med 

litt omorganisering. Samme kveld 

kommer en bekjent innom. Hestene blir 

satt på stallen og vedkommende overnatter. Charles Bannon forteller igjen at han har leid 

stedet og at Havenfamilien var i Oregon. De nærmeste dager veksler far og sønn på å stelle de 

to gårdene. Naboene undrer seg, overrasket som de var over familien Havens raske og tause 

flytting. Og slik går ukene, for ikke å si månedene. 

 

At Bannon hadde vært håndlanger hos familien Haven i flere år, var allment kjent. At han ble 

over hos dem - og ikke kom hjem på flere netter, var heller ikke uvanlig. Avstandene var 

store, naboene få - og det var ikke hver dag, for ikke å si hver uke - at de møttes. Nyhetene 

sirkulerte derfor meget sent. Fortsatt var det kirkebakken som var nyhetskanelen. Og de ute på 

prærien hadde vanligvis ikke bil ennå. Den var mer utbredt i de urbane strøk. Men pussig nok 

hadde Havenfamilien bil, skal en tro bilder vi sitter på. Likevel var en avhengig av naboskapet 

og det var ofte et samspill av ulike rutiner. Det var med andre ord meget forunderlig at 

Havenfamilien hadde reist så brått. Det var noe som ikke stemte, mente nå flere og flere.. 

Likeledes ble det hevdet at Havenfamilien var noe reserverte, med 

lite omgang med sine naboer. Dette var litt uvanlig i området, ble det 

sagt. At de hadde reist fra området overrasket derfor ikke enkelte 

likevel, mente noen. Andre hadde et annet syn på Havenfamilien, og 

fortalte om en meget pliktoppfyllende og imøtekommende familie, 

som aldri ville ha funnet på å forlate sin farm og kommune uten å si i 

fra. Etter noen uker fortalte Charles Bannon sin far at han hadde fått 

brev fra Daniel, eldste gutten i familien Haven om hvordan de skulle 

så og høste avlingen. Det er noe bemerkelsesverdig at ingenting 

skjedde før mot slutten av oktober. Da først blir naboene virkelig 

mistenksomme, da Bannon begynner å selge unna eiendeler og 

avlinger fra Havenfarmen. Og fortgang i ryktene ble det da familien 

        Under haugen her ble likene skult midlertidig 

       James Bannon 



Haven ikke betalte tilbake på et lån til banken, samt post hopet seg opp på postkontoret. 

 

Hva som førte til neste handling er også usikkert, 

men James Bannon drar til Oregon for å lete opp 

familien Haven. James blir sågar på ei postadresse, 

hvorpå han mottar brevene omadressert til familien 

Haven. Tidlig i desember sender James et brev til 

sin sønn i Nord-Dakota hvor han skriver: "....watch 

your step - do what is right". Hva som ligger bak 

dette, og hvorvidt farens tilhold i Oregon var reelt, 

eller fingert - får vi kanskje aldri vite. Men det 

førte i alle fall til at myndighetene reiste sak mot 

så vel far som sønn. James blir arrestert i Oregon 

mens han blir tatt på fersk gjerning i ferd med å 

motta Havens brev. Før det skjer hadde sheriff 

Charles Jacobson utpå sommeren foretatt et 

rutinemessig besøk på farmen. (Jacobson var i sin 

avsluttende periode som sheriff, og ble avløst av 

sin etterkommer Thompson ved nyttårsskiftet). Da 

det gikk rykter om at Bannon solgte unna både 

avling og eiendeler, rådførte Jacobson seg med statsadvokat J. S. Taylor. Tidlig i desember 

avlegger de to Charles Bannon et besøk. Stedet var da merkbart i forfall. Inne var det meget 

skittent og ustelt: "The evidence of a woman's neat touch". Bannon viser dem et brev fra 

Daniel Haven, et brev med mange stavelsesfeil. Stadsadvokaten setter Charles på en prøve 

ved å spørre om hvordan diverse ord staves. Mistanken om at Bannon selv hadde skrevet 

brevet ble styrket. Unggutten derimot står på sitt om at han den 10. februar kjørte familien til 

jernbanestasjonen i Williston. Brevet fra Daniel ble tatt med tilbake til Williston med tanke på 

å sende det til en skriftekspert i Bismarck, samtidig som Charles lærerinne fra skoledagene ble 

rådført. 

 

Etter noen dager med perifere undersøkelser, blant annet i Colton i 

Oregon, drar på nytt sheriff Jacobson ut til farmen. Familien Haven er 

ikke å finne i Oregon, og familien til Haven i Wanamingo i Minnesota, 

er meget urolige over manglende kontakt. I Oregon ble faren James 

Bannon funnet med 800 dollar, som han fortalte var penger for 

innhøstingen, som han skulle gi til Havenfamilien. - Ute på farmen 

provoserer sheriffen frem ulike forhold. Charles Bannon virker meget 

usikker og nølende. Han forteller at Fru Haven var meget ustabil, og at 

han hadde reddet henne fra å drepe sin egen baby. Sheriffen finner alle 

vinterkledene, samt dukkene til småjentene. "Hvorfor tok ikke familien 

Haven med seg vinterkleder i februar"?, spør Jacobson den nå litt 

forvirrede Charles. Snøret knyter seg sakte, men sikkert sammen 

rundt Bannon. 

 

Den 12. desember 1930 blir Bannon arrestert anklaget under mistanke for delaktighet i Haven 

familiens forsvinning. Juridisk sett ble han anholdt for underslag og tyveri. Det hadde gått 

hele 10 måneder siden Havenfamilien ”forsvant”. Charles Bannon ble fengslet i Williston, 

hvor de første formelle forhørende ble foretatt. Samme dag avgir Bannon sin første tilståelse 

til deputy Hallan hva gjelder involvering i drapene, men hevder det var en fremmed som 

hisset opp stemningen og sammen med ham utførte drapene. Denne personen skulle ha vært 

       Sheriff Jacobson 

Kåre Olav Skolmli den 28. september 2011 ved 

deler av Haavenhuset på farmen utenfor 

Watford City i ND, sammen med nåværende 

eier: Susie Lundin 



"a dark man, instigator...". I sin første forklaring gjengir Bannon en historie om at Albert 

Haven kjente vedkommende, kalte ham en bastard - og at det utviklet seg til stor krangel med 

dramatiske følger. I sin andre tilståelse dagen derpå, utbroderer Bannon en lengre historie som 

inneholder episoden mellom ham og de to guttene nede i fjøset, hvor "....a son of a bitch" 

utløste en fatal krangel, og hvor Daniel skjøt broren med Charles Bannons våpen som hang i 

vesten på en knagg i fjøset. Dette utløste igjen panikk hos Bannon, det var tross alt hans 

våpen. Videre forhør og undersøkelser plukket disse forklaringene fra hverandre, og ut i 

januar 1931 kommer Bannons tredje og siste tilståelse, som første hendelsesforløpet gjengitt i 

dette kapittelet bygger på. Og opp i alt dette blir mistanken styrket hva gjaldt farens 

delaktighet. Og lenger kom ikke saken. 

 

Ovennevnte er en versjon av hvordan saken ble løst og tilståelsen kom. Den andre versjonen 

er ført i penn av en journalist som intervjuet sheriff Jacobson noen år senere. Den tilsier at 

mor til Charles Bannon kom på besøk i fengslet sammen med advokat A. J. Knox og en prest. 

Disse skulle så ha fått Charles Bannon til å fortelle "sannheten". Han skrev under på sin 

forklaring om at Lulia Haven drepte sin mann og barn, unntatt lille Charles. Hun betalte 

Bannon 100 dollar for å skjule likene og kjøre henne til Williston. Han tegner så et kart for å 

vise hvor han hadde gravd ned likene. Samme dag drar så en delegasjon til farmen, som nå 

var under bestyrelse av Ed Evanson. Ved hjelp av skissen fant han lett frem til mulig gravsted.  

 

Rundt gravstedet står mor til Charles, presten, advokaten og folk fra sheriffkontoret. De finner 

lett likene. Men de finner også noe annet mistenkelig, nemlig noe grått hår - som sheriffen er 

sikker på må ha stammet fra Fru Haven. Likeledes er ikke den ene dattera der. Tilbake i 

Williston blir Charles Bannon konfrontert med funnene og håret til Lulia Haven. Han bryter 

da sammen og forteller at han har drept de alle, og hadde flyttet fru Haven og dattera til ei 

hule i utkanten av farmen ved noen vulkanske formasjoner (Badlands). Meningen var å flytte 

 Ved Badlands, hvor Bannon skjulte to av likene i denne hulen. F.v: Carla Sorenson, Melaine 

Jacobson, Peggy Hetland, Bruce Hetland og Larry Sorenson (grunneier) 



de andre også, men det hadde han ikke fått 

tid til da sheriffen dukket opp. Det skal 

opplyses at Harry Larsen, kronbetjenten (tar 

seg av oppgravingen/likskue) - kort tid etter 

den grusomme oppdagelsen og jobben - tok 

sitt eget liv.  

 

Etter hvert som tilståelsene blir kjent, og 

detaljene rundt de brutale mordene kommer 

for dagen - hisser befolkningen i området 

seg mer og mer opp. Det var på dette 

tidspunktet allerede et dårlig forhold mellom folkemeningen på den ene siden og de statlige 

og føderale myndighetenes syn på den andre siden, hva gjaldt straffeutmålinger.  Vi er derfor 

tilbake til natta til 29. januar 1931. Mobben tar altså Charles Bannon ut av fengselet og kjører 

til Havenfarmen for å fullbyrde gjerningen på selve åstedet. Men her ble de direkte avvist av 

formynderen Ed Evanson som nå stelte farmen, med trussel om at han ville skyte dem dersom 

de ikke fjernet seg. Deretter dro Evanson innover til Schafer for å varsle sheriffen. Kortesjen 

med den livredde Bannon kjørte så bort til broen over Cherry Creek, hvor Charles Bannon ble 

hengt. Vedkommende - en eller flere - som etablerte knuten på tauet, ble omtalt på følgende 

måte: ".....in a standard hangman's knot by someone with expert knowledge". De hadde 

muligens gjort det før. Det heter seg at da Bannon stod på rekkeverket, hadde han spurt om 

hvem som skulle puffe ham utfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Bannon fikk aldri prøvd sin sak for retten. Sannheten kom aldri frem. Likevel tyder 

alt på at Charles brutalt myrdet denne familien med aner fra Stjørdal. Tilståelsen var klar. Det 

ble reist sak mot faren James Bannon. Til tross for at han aldri tilstod, ble han dømt til 

livsvarig fengsel den 29. juli samme året. Da han forlot Minot, hvor saken ble ført, uttalt 

James: "you are seeing an innocent man go to prison" (dere ser en uskyldig mann bli 

fengslet). James Bannan fikk benådning den 12. mai 1950 - og forlot fengselet som 76-åring. 

Han døde kort tid etterpå. 



 

Mens alt dette pågikk satt heller ikke 

Hovenfamilien i Minnesota passive. Da 

brevkorrespondansen uteble fra sønnen 

Albert i Schafer, ND - hyret David Hoven 

en lokal sakfører/advokat i Zumbrota, som 

het A. J. Rockne - for å finne ut hva som 

hadde skjedd. Da likene ble funnet i 

november dro William Hoven (bror av Albert) og Adolph Syverson, mannen til Emma (søster 

til Albert) - til Watford City. Det var disse som ordnet med begravelsen som fant sted den 13. 

desember 1930. Familien på 6 ble gravlagt i fire kister. Rettsaken mot Charles Bannon var satt 

til å begynne aller sist i januar. David og Ingeborg Hoven i Wanamingo, bestemte at Emma 

og hennes datter Elsie skulle dra til Watford City og representere familien under rettsaken. 

Disse kom til Watford City den 29. januar, og våknet opp på hotellet om morgenen den 30. til 

nyheten om at Charles Bannon var blitt lynsjet den natta.  I november 1932 (synes lang tid 

etter) innkalles det til ny rettssak i Watford City, for å avgjøre arveoppgjøret etter Albert og 

Lulia Haven - som tydelig hadde tatt en feil retning. David Hoven måtte i retten mot en ny 

Charles, nemlig bror til Lulia, Charles Lane - som uten hell påberopte seg arven. Det heter seg 

at Ingeborg døde av hjertesorg da hun fikk høre om mordet på hennes sønn. Haven-saken ble 

signert ut den 27. november 1946 og oversendt dommer A. J. Gromm. Den ble aldri returnert 

og saksmappe 321 har siden vært tom.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal også bemerkes at sheriff Charles Jacobson, som løste saken, var norsk - fra nærheten 

av Stavanger. Hans etterkommere bor blant annet i Bismarck i Nord-Dakota, hvor hans 

oldebarn Bruce Hetland er min kilde. Sammen med sin kone, Peggy og søskenbarn Melanie 

Jacobson, var de med undertegnede til Watford City i mai 2011 for å gå igjennom saken og 

bese de ulike åsted. Andre kilder er Michael Hagburg (advokat), Dennis Johnson 

(statsadvokat) og Jan Dodge fra Watford City (museumsbestyrer). Under en lunch jeg hadde i 

Minot med statsadvokat  Dennis Johnsen, som selv har skrevet et lite hefte om hendelsen, 

kom det frem at Johnsen har sterke indisier hva gjelder Bannons sannsynlige utøvelse av flere 

mord. Noen år tidligere hadde Charles Bannon vært ansatt på en farm, hos en familie som 

hadde tre jenter. En kveld kom ekteparet tilbake fra en kino på Christens's  Hardware inne i 

Watford City, hvor de hadde sett filmen "Scenes from Norway". Det som møtte dem var et 

     Broa hvor Charles Bannon ble hengt                                      Kåre Olav Skolmli ved nybroa 

     Feil årstall 
Feil årstall på gravsteinen 



nedbrent hus, og tre forkullede barnelik stuvet sammen i et hjørne. Utenfor fant de ei 

hodepute og et teppe. Da Bannon arbeidet for denne familien, fikk han ukentlig betalt. Under 

alles påsyn gikk da farmeren ned i en enkel kjeller og returnerte med pengene. Oppdaget 

derfor jentene Bannon da han skulle stjele pengene? I ettertid heter det seg blant folk i 

Watford City, som satte ulike hendelser i sammenheng: 

  

i)    Tre unge jenter ble drept på grunn av penger.  

ii) Mordene på Havenfamilien var begrunnet i å tilegne seg eiendommen og eiendeler for  

 salg.  

iii) Og at fru Haven var en særegen kvinne med vardøger (forutanelse). Hun hadde sagt til 

 sine naboer en gang at kom noe til å skje henne, ville det være Charles Bannon som 

 stod bak.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september 2011 dro Kåre Olav Skolmli og undertegnede til Watford City, for å finne de siste 

tråder. Den myrdede Albert Haven var fetter av mor til Kåre Olav Skolmli. Eller sagt på en 

annen måte: Sigrid, bestemor til Albert Haven er oldemor til Kåre Olav Skolmli.                                

 

Mange mente at lynsjingen aldri ville ha funnet sted, dersom lovverket hadde lagt opp til 

dødsstraff. I ettertid ble det gjort mange intervju som klart indikerte at Bannon junior fikk det 

han fortjente, og at faren, James - også var medskyldig. Ikke overraskende tatt i betraktning at 

barn var involvert. Ingen navn kom noen gang ut om hvem som tilhørte mobben. Alle var 

ikledd solide masker. Men "folket" visste nok hvem de var. -  En senator fra Nord-Dakota sa 

det slik: "Don't take a chance with a jury. But hang him when you know he is guilty. In every 

frontier town, lynching is the only thing where you know a man is guilty. In McKenzie county, 

they did the only thing they could do." Med våre dagers øyner og rettssikkerhet, virker det 

kanskje overraskende og noe primitivt at saken mot mobben ble henlagt. Men tiden var en 

annen i 1931. Det var meget dårlige tider på alle vis i Dakota. Stemningen var preget av sterke 

og nedarvede følelser bunnet til evne å klare seg selv og gjøre opp for seg med samme mynt. 

Den nære slekta her i Stjørdal til den myrdede familien, har omsider fått svar på ei lenge uløst 

gåte. Livet på prærien før i tida var like brutalt - som det var enkelt og ukomplisert.   

Michael James Hagburg                                 Dennis Johnson         Jan Dodge 



 

 
     Slektninger i Norge. Besteforeldrene til den myrdede Albert Haven var oldeforeldre til disse: f.v: Kåre Olav 

Skolmli, Harald Skolmli, Solveig Almås, Mary Rolseth, Eldbjørg Nytrø, Ingrid Aas, Ivar Hoven, Arne Hoven 

og Helge Hoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


