
1938  En tragedie på ski i Sylane 

Hun klemte seg godt inn til pelsen for å få nyttiggjort seg den lille varmen den ga. Den store 

hunden ynket seg. Hun tok det som et tegn på hundens ønske om å verne «sin herre», som det 

het. Skjønt hun følte også at hunden var bekymret. Det kloke dyret så mistrøstig opp på 

henne. Blikket var så spørrende. Hun hadde satt seg ned mot en skavle, etter å ha klart å reise 

opp pulken som et håpefullt skjermbrett mot vinden. Schäferhunden likte det ikke. Det var 

som dyret sa: «Nei, ikke sett deg ned……» - hun visste at hun ikke måtte sovne, men det var 

så umåtelig godt å sitte ned noen sekunder. Hun hadde kjempet, blitt tvunget til å gå med 

vinden skulle hun få puste. Hun visste at hun måtte komme seg ned i bjørkebandet. Likevel 

hadde de tatt veien oppover. Men hvor var hun? Hun hørte en mannsstemme rope litt unna. 

Nå hadde hun glidd ytterligere ned i snøen, kreftene tok slutt, men det var som hun ble 

varmere. I sted var hun sikker på at hun ville fryse i hjel. Flere spørsmål svirret i hennes hode, 

men hun ble forvirret - klarte ikke å svare, klarte ikke å tenke. Hvor var de andre? Hvorfor 

snudde vi ikke i tide? Hvorfor fulgte jeg ikke rådene? Hun følte varmen bredde seg, men lite 

visste hun at hjernen spilte henne et puss. Hunden ynket seg ytterligere, men hun klarte ikke å 

ta signalet ….det var så kjempegodt å sitte sånn og hvile. Schäferen «Asta» stirret på henne, et 

saktmodig og siste blikk, som om den tok farvel. Snøen hadde i løpet av noen sekunder 

dekket de begge. Pulken hun hadde reist opp begynte å helle mot henne. Hun skjønte at 

vinden ville blåse den over henne. Kanskje burde hun forsøke å få den over seg, krype inn i 

den? Hun følte det bli varmere, dette kroppslige bedrageriet som hadde kledd av så mange i 

kulden, men hun var så trøtt….kroppen ga seg over i det hun lukket øynene……hun så sine to 

kjære der hjemme, Merete på fem og lille Baard på 9 måneder. - Vi skriver søndag morgen 3. 

april 1938, klokken nærmer seg 0500 et sted i Sylane. Den 32-årige fru Anna Merete 

Solnørdal fra Kopperå, hadde nettopp møtte «en annen Herre». Gjennom stormen lød ei 

langtrukket uling, ikke av vinden, men fra ett av de klokeste dyrene i verden. 

Anna Merete, kalt Merete i familien, var alene i fjellet denne gangen, kun sammen med sin 

trekkhund. Vanligvis var henne mann også med på slike turer, men den dagen hadde Kaare 

Hans Olav Løkken 
Stjørdal 

www.historiefortelleren.no 

 

http://www.historiefortelleren.no/


Solnørdal bakvakt på Smelteverket i Kopperå, Meråker. Hun hadde kommet til 

Blåhammarstugan og hadde opprinnelig tenkt å overnatte der. Men der møter hun to svenske 

par. Det var direktør Gustafson og frue fra Gävle og kontorsjef Dahl og frue fra Stockholm, 

alle i 40-årene. Da de to svenske parene hadde kommet opp fra Storlien, var de oppsatte på å 

ta seg til Sylstugan (Sylstasjon), 18 kilometer unna. Anna Merete slo følge. I følge avisreferat 

hadde så vel vertsfolket som andre gjester på Blåhammarstugan advarte dem på det mest 

bestemte mot å begi seg ut, så truende som 

været var. Men ingenting hjalp. De fem 

skulle av gårde. En siste advarsel fikk de av 

en skiløper som gikk i motsatt retning, altså 

fra Sylstugan. Han møtte følget på fem tre 

kvarter etter at de hadde forlatt 

Blåhammarstugan. Vinden hadde da øket i 

styrke, det blåste friskt fra sørøst, slik at de 

hadde vinden og fokket rett imot. I henhold 

til samme avisreferat, hadde skiløperen 

advarte dem inntrengende mot å fortsette, 

men heller ikke hans advarsel hjalp. 

Skiløperen hadde ellers opplyst at følge han 

møtte gikk temmelig sakte, hvilket skulle 

tyde på at det måtte tas hensyn til en eller 

flere. Kanskje var det en som hadde mindre 

skitrening, ble det spekulert i. Det måtte i så 

fall være ekteparet Dahl, da det ble opplyst 

at ekteparet Gustafson var årlige gjester på 

Storlien og vant til å ferdes i Sylane. Anna 

Merete Solnørdal kunne det heller ikke 

være. Hun var gjennomtrent, da hun og 

hennes mann var regelmessig på skiturer, 

dessuten meget godt kjente i Sylane både 

sommer som vinter. Det skal tillegges at på 

den tiden hadde ikke ruten mellom 

Foto fra trolig 1920. Bildet tilhører Meråker Historielag 
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Blåhammarstugan og Sylstugan egen markant vintermerking, kun sommervarder. 

 

Straks det kom beskjed om at følge var savnet, ville Kaare Solnørdal innover og lete, tross 

natten. Han hadde tatt med den andre schäferhunden i familien, og mente bestemt at den ville 

finne fram til sin kamerathund, som Kaare var sikker på ville forbli hos «sin herre» selv om 

denne hadde omkommet. 

 

Anna Merete Andersen var datter av Wilhelm Andreas 

Andersen og Marie Regine Stang. Hun var født 6. 

november 1906 i Ullern, Oslo. Den 17. juni 1931 giftet hun 

seg med Kaare Solnørdal i Ullern, Oslo. Begge hadde aner 

til slekten Stang og var faktisk tremenninger. Begge to var 

ansatt på Smelteverket i Meråker. De fikk to barn: Merete 

(9. mars 1933) og Baard (25. juni 1937). Kaare Solnørdal 

ble immatrikulert ved NTH i 1925, og tok diplomen ved 

bygningslinjen. Ansatt som sivilingeniør ved A/S Meraker 

Smelteverk fra 1929. Han hadde også en finger med i 

forbindelse med utbygginga av Verdal havn. Kaare giftet 

seg igjen 13. september 1941 med Ellen Fredrikke Hynne, 

f. 15. mars 1917 i Trondheim. Som pensjonist bodde han på 

Torp i Malvik. Kaare er far til to kilder i Solnørfamilien fra 2. 

ekteskap. Men de ønsket ikke å stå frem.   

 

Det ble sendt ut skipatruljer fra Tydal og Storlien. Dagen derpå tok en Autogiro av fra 

Storlien og sveipet over store deler av Sylane på kort tid. Piloten var Rolf von Bahr. Se 

Stjørdalens krønike, bind 20, side 72. 

Det var ikke spor å se naturligvis. De 

fløy lavt over hytter med tanke på 

eventuell kontakt med folk. De eneste 

de påtraff var to samer ved 

Renvattenstugan ved Enaälven, som ble 

varslet gjennom en nedkastet rapport.  

 

Følget på fem gikk fra 

Blåhammarstugan klokken 1700, lørdag 

den 2. april. Dødsdatoen for Anna 

Merete Solnørdal er satt til 3. april, 

hvilket er søndag. I følge de første 

opplysninger jeg kom over, blant annet 

hos Slekt og Data, ble Anna Merete 

Solnørdal gravlagt den 3. november ved 

Ullern kirke (felt 5, rad 4, grav 10), altså 

sju måneder senere. Det tyder på at hun 

først ble funnet senhøstes. Dette var 

mitt situasjonsbilde da jeg begynte med 

dette kapitlet. Men slik var virkeligheten ikke.  

Det ble hele søndag søkt etter de savnede skiløperne. Fjellfører Erickson var ute i 

sammenhengende 14 timer. Mandag morgen den 4. april ved 5-tiden rykket omkring 40 mann 

ut fra forskjellige steder, fordelt på flere patruljer. Av disse var 20 svenske soldater, trolig 

Rolf von Bahr og hans Autogiro 
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ledet av kaptein Olle Rimfors. Fjellfører Erickson og to turister så i 8-tiden om morgenen et 

menneske som virret rundt på Enahögden. Mannen var så forvirret at han forsøkte å unngå 

dem. De gikk innpå ham, og forsøkte å tale til ham, men det var tydelig at han var helt fra seg 

av utmattelse og sjokk. Han fikk kun sagt at hans frue Ingrid og fru Solnørdal var døde, ellers 

ble det kun «ja» på alt det ble spurt om og han mumlet usammenhengende. Begge hendene 

var stygt forfrosset, og han var i en slik tilstand at han knapt kunne ha greid seg stort lengere. 

Dette var altså grosserer Sigurd Emanuel Gustafson som ble funnet i en ytterst forkommen 

tilstand på Enahögden øst av Enaälven, ca. 8 km fra Sylstugan (Sylstasjoen). Det ble hentet 

skikjelke på Sylstugan, som de fraktet Gustafson med til turisthytten. Deretter dro 

letemannskapet tilbake til det stedet han ble funnet. Og etter kort tid fant de Ingrid Gustafson 

og fru Solnørdal bare 100 meter unna det stedet hvor Gustafson ble påtruffet. Det tyder på at  

 

Gustafson hadde gått hele natten i en ring, rundt og rundt. Gustafson gikk uten ryggsekk, uten 

mat, tynnkledd og uten ski. Det eneste han husker, fortalte han senere, var at han hadde 

«kommet inn i en stor hvit kirke, uten å komme ut igjen». Anna Merete Solnørdal ble funnet 

delvis i pulken, som trolig hadde blåst ned over henne, og Ingrid Gustafson ble funnet kun 

noen skritt unna. Vi må nå huske på at en slik storm omtrent polerer fjellet. Likene snør på et 

vis ikke ned, med unntak dersom været skifter senere til snøfall. Snøen blåser og bygger opp 

skavler, og til slutt er de innpolstret i hard snø. Det finnes heller ikke ly i området, et rent 

snaufjell hardpakket som is, og det er et under at Anna Merete i det hele tatt hadde klart å få 

reist opp pulken til å begynne med. Ene bindingen på hennes ski var i stykker. 

Ekteparet Dahl ble funnet døde i 10-tiden mandag av en militærpatrulje, omtrent 1 km fra de 

andre omkomne, litt lengere nord. De hadde satt seg ned i snøen side om side og sovnet inn. 

Alle ble mandag formiddag brakt til Sylstugan. Da Sigurd Emanuel Gustafson senere kom til 

hektene, kunne han fortelle at Anna Merete Solnørdal døde ved 5-tiden søndag morgen og at 

Ingrid Gustafson døde klokken 10 søndag formiddag. Han holdt seg hos de døde hele søndag, 

men valgte da mørket kom å gjøre et forsøk på å ta seg videre. At hans 

kone, som nok var mindre trenet, levde hele fem timer lengere enn 

den yngre og fysisk bedre trente Anna Merete, kan selvsagt bero på 

ulike variabler og årsaker. Men Ingrid var nok «litt rund», i alle fall i 

forhold til den tynne Anna Merete - og i statisk tilstand ville forbrenne 

kanskje langsommere. I en mobil fase ville den tynne Anna Merete 

klare seg langt bedre enn Ingrid på alle vis. Kanskje hadde heller ikke 

Anna Merete helt kommet seg etter fødselen ni måneder tidligere? 

Ekteparene hadde kommet fra hverandre. Da stormen virkelig kom 

befant følget seg på vestre skråning av Enahögden. De hadde gått mot 

vinden, men ble tvunget på skrå og i vestlig retning mot Enadalen og 

Sylstugan i 1952 
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innover mot norskegrensen. Gustafson hadde foreslått at de skulle ta seg ned til Enaälven for 

å søke ly der til søndag, da de regnet med at hjelpepatruljer ville bli sendt ut. Dette var nok 

den korrekte løsningen, og som kanskje kunne ha gitt et annet utfall. Men ekteparet Dahl var 

ikke enig i det. De ville forsøke å ta seg tilbake til Blåhammarstugan med vinden i ryggen. 

Også en forståelig tanke. Så de skilte lag. Etter en stund syntes Ingrid Gustafson at det var for 

galt at de skiltes og ville at de skulle snu og innhente ekteparet Dahl. Kanskje for å overbevise 

de to om at de måtte kjempe seg ned i dalen alle sammen. Men de nådde ikke igjen ekteparet 

Dahl. Ingrids medmenneskelighet og omsorg for andre kostet henne kanskje livet? Været ble 

nok ikke bedre, heller tvert om, kreftene forsvant og de gikk nok døden i møte. De var på 

dette tidspunktet så nedkjølte, og fingrene stivfrosne – at tross medbragte klær, mat og varm 

drikke, klarte de ikke å få åpnet sekkene. Det mentale slo seg også vrangt. Som vante fjellfolk 

visste de selvsagt at de måtte nedover og ikke opp på det harde, mest snøløse snaufjellet. 

Nedenfor var det både lunere og nok snø til å grave seg inn/ned. Hvorfor snudde de ikke? 

       Ekteparet Ingrid (Erlandh) og Sigurd Emanuel Gustafson trolig ett år før ulykken 



Forklaringen kan være så enkel som at de ikke fikk puste med en gang de snudde seg mot 

vinden. De ble mest tvunget til å gå medvinds og etter hvert håpe på å nå Blåhammarstugan. 

Underforstått: forslaget til Gustafson om å dra nedover Enaälven var selvsagt det mest 

fornuftige, men det kom trolig for sent - og da de valgte motsatt kurs falt dominobrikkene 

enda sikrere mot egen undergang. Det visste nok Anna Merete Solnørdal. Hunden hadde helt 

sikkert også sendt sine signaler. Men et menneske som er mentalt utslitt slutter å tenke 

rasjonelt og fornuftig - uansett intelligens, utdanning og erfaring. En utslitt kropp, uten næring 

- har samtidig et uslitt hode, uten konstruktive tanker.   

 

 

Ettertiden og kjennskapen til omstendighetene, har betraktet Sigurd Emanuel Gustafson sine 

to døgn i Sylane som et «under». Lokalbefolkningen har fortalt at de ikke hadde opplevd 

Kart fra Gefle Dagblad, tirsdag 5. april 1938. 

1. Redningspatruljen støtte på Sigurd Emanuel Gustafson 

2. Her fant de fruene Gustafson og Solnørdal 

3. Ekteparet Dahl ble funnet her 



maken til storm, og da Reidar Olsen klarte å ta seg fram til Kluksdalen, var folk helt 

himmelfalne. Den 23-årige Trondheimsgutten Reidar Olsen jr. var ute på skitur den weekend. 

Han var meget godt kjent i traktene, en veltrenet skiløper og fjellvandrer, som hadde tenkt seg 

fra Nedalen og til Kluksdalen. Han startet ca. klokken 9 lørdag morgen. Været var stille og 

meget fint. For å få mest mulig utbytte av turen la han veien mot Sylane. Ved 15-tiden 

begynner det å blåse, det ble et underlig lummert vær, nesten mildt, fortalte Olsen senere. 

Men da vinden økte ytterlige, og det ble betraktelig kjøligere, satte han opp farten idet han 

syntes været var urovekkende. Han gikk så over Fiskåhøgda og Ramskleppen. Nå var føret 

blitt tungt. Han nådde omsider Bustvola ved 1730-tiden i et forrykende uvær. Plutselig hører 

han en hund «gjø» sterkt inne ved grensen. Reidar så hunden som gikk i ring rundt ham helt 

nede på myra under Bustvola. Han undret seg over hunden, men tenkte at den trolig hadde 

forvillet seg fra Storerikvollen og kommet på villstrå etter å ha jaget rein. Hunden forfulgte 

ham i nærmere en halv time, men på god avstand. Olsen kunne ikke tenke seg at folk var ute i 

dette været. Nå hadde stormen virkelig fått tak. Den seige og trenede skiløperen hadde fullt 

opp med å slå seg fremover. Det var bare så vidt han klarte å ta seg ned til Kluksdalen, 

heldigvis grunnet at han hadde vinden i ryggen. I ettertid innså han at det uansett ville ha vært 

umulig å ta seg mot vinden, dersom han hadde fulgt hunden. Enkelte mener at det må ha vært 

«Asta», hunden til fru Solnørdal, og at skifølget hadde på det tidspunktet blitt tvunget til å 

skifte retning til vinden i ryggen, hvorpå Olsen som kom fra sør gjorde at hunden fikk teft av 

Reidar og kom vestover for å hente hjelp. Under et gitt tidspunkt var Reidar trolig kun noen 

hundre meter unna de kjempende skiløperne. På et vis tapte alle tre parter: hunden, hans 

herskerinne og Reidar på hver sin målstrek med noen få sekunder.  

Det var en kvinnelig lege på Sylstugan som kunne ta hånd om Gustafson, som fortsatt var så 

omtullet at han ifølge Adresseavisen var «fremdeles ute i stormen». Von Bahr skulle mandag 

ved 18-tiden gjør et forsøk på å nå inn til Sylstugan. Han brukte en time på det som vanligvis 

tar 15 minutter. Men været ble dårligere og han kom seg ikke derfra med Gustafson. Flygeren 

Kurt Björkwall kunne heller ikke gjennomføre noen tur i sitt privatfly (skiunderstell). Det ble 

snakket om amputasjon, men den kunne ikke gjøres på Sylstugan, og de tok ikke sjansen på å 

bringe Gustafson med hest den 7-8 timers veien til Enafors akkurat da. Men tirsdag morgen 

Et uklart bilde fra trolig 1938. Hunden Asta med lille Baard Solnørdal 



klokken 8 dro et stille tog nedover fra Sylstugan (Sylstasjonen) til Enafors, to sleder med de 

fire døde menneskene. Det ble også et slit i snøen. Klokken 16 kom de frem til Handøla. 28 

km av 35 var unnagjort. De døde ble innlagt i forsamlingshuset i påvente av at kister skulle bli 

sendt oppover fra Enafors. Det skal opplyses at været var ikke tilfredsstillende for Autogiroen 

til Von Bahr før mot helga, og lørdag den 9. april ble den overlevende Sigurd Emanuel 

Gustafson fløyet fra Sylstugan klokken 1330 ned til Storlien, og derfra kom han med tog til 

Gävle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 6. april skriver avisen Nidaros at fjellfører Henning Eriksson og en kamerat hadde 

passert søndag morgen kun 150 meter fra det stedet ekteparet Gustafson lå i live. Det var 

Her følger barna av de to omkomne kvinnene: 

             Baard Solnørdal og søsteren Merete                                  Hans Erlandh med sin kone Ann-Marie 

               Eva (Erlandh) Haglund                                                        Kerstin (Erlandh) Petterson 



snøstorm og begynte å bli virkelig kaldt. De hadde hund med seg. Underlig at hunden Asta 

ikke været de to, pluss deres egen medbragte hund, dersom Asta hadde været skiløperen 

Reidar Olsen nedenfor Bustvola - mange kilometer unna. En forklaring var ifølge fjellfører 

Eriksson at en hund vanligvis ikke forlater «sin herre», og at Reidar Olsen trolig hadde støtt 

på en ulv. Flere dager senere kunne Östersund-Posten rapportere at det var hunden til to samer 

Reidar Olsen hadde støtt på. De hadde befunnet seg i området og kunne bekrefte at deres hund 

var borte et par døgn. 

De to svenske parene var gjester på Storlien hotell. Storlien hotell hadde telefonforbindelse 

med Sylstugan. En stockholmer, amanuensis Nils Lagerström og hans frue, fulgte de fire fra 

Storlien til Blåhammarstugan lørdag formiddag etter å ha forlatt lokomotivstallene på Storlien 

ved 11-tiden. Lagerström kunne fortelle at han hadde fått en ekspert til å smøre skiene sine, 

mens de to ekteparene hadde elendige ski. Han fortalte videre at Dahl hadde klaget på at han 

led av katarr, og var ikke i særlig form. Fru Dahl hadde skadet en skulder, og måtte gå med en 

stav. Mannen hennes valgt derfor også å gå kun med en stav. Etter en rast ved Enaälven, 

begynte de oppstigningen. Det gikk temmelig smått, så Lagerström gikk fra de andre, som 

ikke kom opp til Blåhammarstugan før tre kvarter etter at Lagerström hadde ankommet. At 

Dahl ville gå videre til Sylstugan, fant Langström merkelig. Dahl hadde nemlig fortalt at han 

under lignende forhold ble liggende værfast på Blåhammarstugan i tre døgn. Lagerström hørte 

også at bestyrerinnen på Blåhammarstugan, frk. Ellen Aune - advarte Gustafson og Dahl mot 

å gå videre til Sylstugan. Da Lagerström dro fra Blåhammarstugan tilbake til Storlien klokken 

1610, tok Gustafson et bilde av ham. Trolig ble det siste bildet på hans film i kameraet.    

Bestyrerinnen på Blåhammarstugan mente at noen på turiststasjonene burde ha 

politimyndighet til å stoppe gjestene. Denne hendelsen var det største dramaet i Sylane siden 

Blåhammarstugan brente ned natt til 24. august i 1923. Da omkom det også fire mennesker, 

hvorav en var norsk, nemlig Johan Rognhaug fra Trondheim. De øvrige var: 17-årige Astrid 

Aune fra Storlien, kokke Alma Jönsson (25) fra Krångede og den 14-årige Birger Norén fra 

Storlien. I 1929 kom det bort fire mennesker i snøstormen, men på ulike steder. I 1934 kom 

tannlege Ørmark bort, likeså løytnant Wanberg. I 1937 forulykket en svensk major i de 

samme trakter. Faktisk omkom 23 personer i Sylane mellom 1923 og 1938.  

Det heter seg at Kaare Solnørdal fant hunden «Asta» i området de døde ble funnet, men det 

var umulig å lokke den til seg, tross at Kaare hadde med familiens andre Schäferhund, 

tvillingbroren. «Asta» løp hylende rundt og ventet på «sin herre». Kaare la igjen noe mat på 

stedet de døde ble funnet. Andre hunder ble også sluppet inn i området, men «Asta» «fløy 

over alle fjell» så snart mennesker eller andre hunder nærmet seg. Den hadde blitt «splitter 

gal», ble det sagt. Da letemannskapet hadde funnet Gustafson, og så seg om senere etter de 

andre, fant de ryggsekken hans. Han hadde hivd den fra seg. Og der fant de «Asta». Hunden 

hadde tydeligvis fulgt etter Gustafson, men da vedkommende begynte «å tørne tullet», kunne 

det tyde på at hunden skjønte det og ikke stolte på mannen lengere. Svenska 

hundaskyddsförening satte opp en premie på kr 100.- til den som kunne finne hunden og ta 

vare på den. Det hevedes at hunden kom ned i Stordalen, hvor det ble lagt ut mat til den. Den 

kom hjem til Kopperå fredag 8. april omtrent samtidig med at hans herskerinne ble bisatt i 

Oslo. Da hadde schäferhunden vært i fjellet nesten en hel uke. Östersund-Posten hadde regnet 

ut at hunden «Asta» hadde tilbakelagt seks mil, som til sammen vil bli til hele åtte mil dersom 

en la til kriker og kroker hunden hadde vært innom. Som et apropos, kan nevnes at kun noen 

dager senere, i påsken 1938, omkom ekteparet Berg-Domaas på ski på vei til Reinheim ved 

Snøhetta på Dovrefjell. De frøs i hjel. Poenget med å fortelle dette, er at de hadde også med 

sin hund. Men den ble hos «sin herre», og frøs i hjel sammen med ekteparet. 



 

Sigurd Emanuel Gustafson måtte tilbringe en lengere tid på sykehuset. Han var så sterkt 

redusert, at han ikke kunne delta i sin kones begravelse. Men han kunne faktisk se den fra 

vinduet sitt på sykehuset. Ganske sterkt! Sigurd mistet noen fingre, og gikk i lang tid etterpå 

med mørke solbriller, som igjen tyder på at øynene hadde fått skader under stormen. Hans 

sønn, Hans Erlandh (91), forteller meg at faren ble ømtålig for forfrysninger i ansiktet. Hans 

Erlandh har to søstre: Eva (96) og Kerstin (90), og selv har han fire barn: Claes, Ulf, Carin og 

Lasse. Hans Erlandh er økonom, og har vært ansatt som disponent ved Ekström i Örebro, nå 

en del av norske Orkla. Senere ble det eget konsulentfirma. Hans Erlandh hadde nok arvet en 

del av farens egenskaper på ski, og havnet på rekrutteringslandslaget i sin tid.  

Vi kjenner til fra enkelte ulykker at berørte unngår åstedet og/eller miljøet, men Sigurd 

Gustafson søkte mot de svenske fjellene straks, og i årene fremover var han der minst to 

ganger hver vinter. Og han sluttet ikke verken å stå på ski eller trene, kanskje intensiverte han 

det ytterligere - i og med at det var hans sterke form, både fysisk og mentalt, som reddet ham. 

At han ble hos sine døde Ingrid så mange timer etter at hun hadde sovnet inn, forklarer hans 

sønn med at det kunne være en form for familiær ansvarsfølelse som slo til, da den 

kjennetegnet hans far gjennom hele livet. Kort tid etter å ha mistet sin kone under så 

dramatiske omstendigheter, reiste Gustafson med skipet «Vikingland» på en lengere reise i 

Orienten. Muligens var det et behov for å være alene. Senere fortsatte han som nevnt med 

både skiturer og slalåm, og han søkte trolig en sosial tilknytning igjen da han giftet seg på nytt 

i 1950. Selvsagt fikk Sigurd, som eneste overlevende - kombinert med en kolossal fysisk og 

psykisk påkjenning, en knekk, som muligens påvirket at han døde ganske så ung, 59 år, den 

20. mai 1955.  

Anna Merete Solnørdal døde ikke mange meterne unna Ingrid Erlandh Gustafson. Anna’s 

sønn, Baard, var ikke engang 1 år da tragedien inntraff, f. 25. juni 1937. Hans søster, Merete, 

var 5 år, f. 9. mars 1933. Som 24-åring reiste Baard til Australia, hvor han har bodd siden. 

Sigurd E. Gustafson om bord på skipet 

«Vikingland» høsten 1938, på det som muligens 

var en mental reise 

        Sigurd E. Gustafson står slalåm i 1943 



Men han har reist veldig mye, og vært ofte i Norge. Gjennom mange år var han generalkonsul 

(Honorary Consul General of Norway) i Melbourne. Baard er gift med Barbara, og de har 

sønnene: Andrew, Christopher og Cameron. 

Da jeg påbegynte dette kapitlet så jeg papirer som 

tilsa at Anna Merete Solnørdal ble gravlagt 3. 

november, sju måneder etter at hun forsvant i 

Sylane. Jeg la sammen 2 + 2, og skulle tro jeg 

skulle få 4, i den forstand at begravelsen selvsagt 

var så lenge etter hendelsen fordi hun ikke ble 

funnet før senhøstes. Slike tidsfaktorer har vi alle 

hørt om i andre sammenhenger vedrørende 

savnede personer. Men der gikk jeg «fem på», 

som det heter. Hun ble, som vi nå vet, funnet 2 

dager etter at hun forlot Blåhammarstugan - og 

ble straks etterpå sendt til Oslo for bisettelse. 

Gravleggingen er oppført i Ullern kirke til å ha 

funnet sted rett nok den 3. november. Hun deler i 

dag grav med familien Andøy fra 1972, 2009 og 

2014. Men det var altså fredag den 8. april 1938 at 

Anna Merete ble bisatt i det gamle krematorium i 

Oslo. Den siste kransen som kom - var i de 

svenske farger og bar de enkle ordene: «En 

Hälsning från Sylstugan». Salmen «Deilig er 

jorden» fulgte, og til orgelets toner gled kisten 

ned. Men hennes sjel lå igjen i Sylane, hennes 

eget fjellrike. 

            Anna Merete Solnørdal 


