
1952   Kollisjon i lufta over Åsen 

 
Det er den 15. juni 1952, klokken er omtrent 0944, og Olga Hammeren på Hammeren østre er på 

vei ut. Samtidig kommer husbonden, han Jon - gående over tunet. De var for lengst ferdige med 

fjøsstellet. I det ekteparet er i ferd med å passere hverandre merker de en flydur. Selv om de var 

vante til at fly fra Værnes opererte over Åsen, lot de seg alltid beundre av dette nymotens 

transportmiddel. De stanset derfor opp noen sekunder, og lot flyene bli en kjærkommen og 

unnskyldende pause i en ellers strevsom og hard hverdag, selv om dagen var en søndag. På  

Hammeren vestre var ikke gårdbruker Petter Frigård mindre nysgjerrig. Da han ble oppmerksom 

på flyduren løp han raskt ut av fjøset, og hadde forventet å se dette for ham vakre og spennende 

skue. ”Hadde jeg vært ung, skulle jeg sannelig blitt flyger”, tenkte han.  

 

På noen få sekunder skulle disse jordens slitere ufrivillig bli vitne til den verste ulykken i 

Luftforsvarets Flygeskoles historie, som på den tiden knapt var to uker gammel. Flygeskolen på 

Værnes fylte i 2002 femti år, og ble det året overflyttet til Bardufoss. I alle disse årene har aldri 

Flygeskolen hatt større tap enn nettopp denne midtsommerdagen i 1952. Tar en med operative 

skvadroner, og Værnes flystasjon som helhet, har aldri Værnes hatt en verre ulykke hva gjelder 

antall omkomne i en og samme ulykke. Flygeskolen, som nettopp var etablert på Værnes, kunne 

ikke ha fått en mer tragisk start der skolen spilte en sentral rolle i det som ble kalt for 

omstillingskurset. 

 

På de to Hammergårdene står tre mennesker og ser at to Fairchildfly fra Værnes kolliderer i lufta. 

Flyene kom fra sørvest i lav høyde. De lå tett sammen. Det første ca. 20 m foran det andre, som 

igjen lå litt ut til høyre for lederflyet. Høyden var anslått til ca. 200 - 300 m. Plutselig ruser det 

bakerste flyet opp motoren og flyr inn på flyet foran. Meningen var trolig å komme opp på siden. 

Under denne manøveren kom det bakerste flyet med sin vingespiss bort i haleroret til lederflyet. 

Med ett sto det en sprut av splinter fra de to flyene, og lederflyet falt i bakken som en stein knapt 

60 m fra der hvor Petter Frigård stod. Det andre flyet klarte å holde seg i lufta i 200 m til, før det 

også gikk i bakken med et brak. Etterpå ble det helt stille, bortsett fra en svak surring fra flyet 
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som kom lengst. Kanskje var motoren fortsatt i gang? Klokka i flyet hadde derimot stanset på 

0945. De fire i flyene ble trolig drept momentant. Flyene ble fullstendig smadret, og særlig flyet 

som falt ned på Hammeren vestre var ille medfart. Motoren hadde boret seg ned i jorden. Splinter 

fra de to flyene hadde spredt seg bakover langs flyretningen. Det er fortsatt merkelig at flyet ikke 

traff fjøset på Vestre, eller for den saks skyld bonden selv som stod like under kollisjonen. Ingen 

av flyene kom i brann, men synet som møtte tilstrømmende var en hard påkjenning. 

 

Slik er hendelsen beskrevet av raske journalister. Men kollisjonen har også en annen versjon, 

nemlig at de to flyene drev uautorisert ”combat”, det vil si fløy mot hverandre i regelrett simulert 

flykamp. At en slik versjon kommer på folkemunne, er i og for seg logisk. Kanskje har flygerne 

en stund forut for selve kollisjonen ”lekt seg litt”. Dette ble observert, og tradisjonsfortellingen 

ble født. Flyene deltok i øvelsen ”Vardevakt”, samtidig som de skulle vise seg frem under et 

flystevne på Rinnleiret.  

 

Noenlunde slik skrev jeg min første artikkel for over 

15 år siden om ulykken, gjengitt i Stjørdalens krønike, 

bind 1, side 178. Men slik var det altså ikke, verken 

"combat", målet eller i henhold til beskrivelsen i 

avsnittet overfor. Men da var kildene kun aviser og 

muntlige overleveringer. Nå vet vi så mye mer, og kan 

komplimentere og forandre "historien" deretter. Det 

viser seg at flyene ikke skulle vise seg frem på 

Rinnleiret, selv om vi nok har mistanke om at de ville 

bortom en tur da det ble arrangert et stevne på 

Rinnleiret den dagen. Likeledes er det interessant å se 

hvordan skjebnen spilte inn forut for ulykken. Følg 

med.  

 

De to Fairchildene tok av fra rullebane 28 klokken 

0935 lokal tid. De tok av individuelt, som de kalte det 

den gangen. Først tok L-CO av, med pilot, sersjant 

Knut Robert Edwards. Han var født den 9. oktober 

1931 som sønn av Hilmar Robert Edwards i 

Melbydalen 8, Bygdø, Oslo. Sammen med ham var 

flyger og sersjant Gunnar Skårdal, født den 13. 

desember 1931 som sønn av Gunhild og Gjermund 

Skårdal i Miland i Tinn. Edwards hadde på dette 

tidspunktet til sammen 320 flytimer, hvorav 46 på 

Fairchild. Skårdal hadde 326 timer, hvorav også 46 

timer på Fairchild. Så snart L-CO roterte, rullet L-AY 

av sted, med flyger og sersjant John Olav Nesse, født 

9. april 1932 som sønn av Nils Nesse i Søren Jåbeksvei 

5, Bergen. John Olav Nesse hadde total flytid: 335 

timer, hvorav 45 på Fairchild. Med i Fairchilden var 

flysoldat Einar Henrik Molvær, som passasjer. Han var født 24. oktober 1931,  

sønn av Herdis og Hans Molvær i Langevåg ved Ålesund.  

Faksemile fra Adresseavisen 



De to vakthavende i kontrolltårnet: Bjarne Djupvik (x- Spitfireflyger) og Johan Skavhaug merker 

seg at flyene la seg i formasjon og forsvant nordover på østsiden av Bukammen. Det var 

vestavind, 12 knop, sikt på 40 km og en skybase på ca. 2 000 fot (ned på Forbordsfjellet), med 

noen få stratusdotter under.   

 

Den første meldingen om en mulig ulykke kom til flygekontrollen via kaptein Aanestad klokken 

0951. Det hadde kommet telefon til Værnes fra telefonnummer 93 i Åsen. Sykestua, ops'en og 

redningstroppen ble alarmert klokken 0952. Flygekontrollen ringte klokken 0954 til Åsen nr. 93, 

Hammerås, som opplyste at to fly hadde falt ned i Hammervatnet. Båter og folk var på vei ut. 

Flygekontrollen ga derfor redningstroppen (crashvakta) ordre om å rykke ut til bensinstasjonen i 

Åsen, hvor de ville bli møtt av folk og få videre rettledning. Ambulansebilen rykket ut fra 

Værnes klokken 0958. Klokken 1002 snakker flygekontrollen med vakthavende sykesøster på 

Sykestua, som mener at hun og stasjonslege Nielsen bør kjøre nordover. Klokken 1012 snakker 

flygekontrollen med gården til Jon Hammeren som ligger ved vannet. Fru Hammeren opplyser da 

at flyene ikke hadde falt ned i vannet, men på et jorde på gården. De var ikke kommet i brann. 

Klokken 1041 snakker flygekontrollen med lensmann Lunnan i Åsen via telefonen på Hammeren 

gård. Lensmannen opplyser da at ambulansebilen fra Værnes var nettopp ankommet. Det forelå 

opplysninger som tyder på at flyene hadde kommet bort i hverandre i lufta. Det ene falt rett ned, 

mens det andre skjenet 200-300 m avsted før det traff bakken. 

 

 

 

Klokken 0947 kom det inn melding til lensmann Jens Lunnan i Åsen fra bestyrer Matias 

Tømmerås om at en flyulykke hadde inntruffet nord av Åsen kirke. Matias Tømmerås hadde da 

allerede vært i kontakt med Værnes. Lensmannen rykket ut til Hammeren gård. To Fairchild var 

styrtet og de fire om bord var omkommet. Distriktslege Selnung var ankommet og hadde 
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rekvirert ambulanse for å hente likene. Lensmannen beordret 

sivilbefolkningen til å holde vakt, og satte seg i kontakt med Værnes. 

Redningsmannskaper fra flystasjonen ankom kl 1045. Politibetjent Myhr 

ankom fra Levanger med beskjed om at lensmann Lunnan var av 

politimesteren oppnevnt som medlem av undersøkelseskommisjonen. 

Lunnan måtte hjem å skifte klær etter å ha deltatt på åstedet. Han tiltrådte 

undersøkelseskommisjonen som ankom fra Værnes klokken 1330. 

Da stasjonslegen og sykesøster fra Værnes ankom åstedet klokken 1040, 

var allerede to av de forulykkede båret vekk, i og med at distriktslege 

Selnung og andre hadde kommet litt tidligere til ulykkesstedet. To av de 

omkomne ble funnet utenfor flyet. Det var sersjant Nesse og soldat 

Molvær i L-AY. De hadde utseendemessig berget ganske bra. Verre var 

det naturligvis med de to andre forulykkede, som hadde gått i loddrett stup 

rett ned. De var ille tilredet og måtte skjæres løs. Alle likene ble kjørt til 

sykestua på Værnes.  

 

Brannslukkerapparatet på bildet her tilhørte det flyet Einar Molvær falt 

ned med. Det ble tatt vare på av familien Hammer, og for noen få år siden 

kom Ivar H. Molvær, bror av den omkomne Einar, til Åsen for å se 

åstedet. Han fikk apparatet med til Sunnmøre. 

 

Lensmann Lunnan tok opp forklaring ganske så raskt av vitner som hadde sett de to flyene 

kollidere. Blant dem var Matias Tømmeraas, 39 år, bestyrer, som bodde i Asplund i Åsen. 

Han jobbet på bensinstasjonen ved Vedul da han så flyene. Angel Følke, 48 år, gårdbruker på 

Grenne ble så avhørt. Deretter Olav Fiskvik, 39 år, herredskasserer i Åsen. Han stod i 

loftsvinduet hjemme på Grenne. Så var det Arvid Larsen sin tur. Han var 34 år, stasjonsbetjent 

NSB, fra Fossing i Åsen. Han stod på plattformen på stasjonen for å reise til Rinnan på stevne. 

Til slutt: Olav Tømmeraas, 44 år, snekker fra Asplund. 

 

Politibetjent J. Myhr fra Levanger rykket ut med drosje V-293 (sjåfør Hallem), og kom til 

Hammeren østre klokken 1125. Like etterpå kom en befalingsmann og fire soldater fra Værnes, 

og overtok vaktholdet etter de sivile mannskaper som hadde blitt beordret av lensmann Lunnan. 

Vitner til kollisjonen 

                        Jon og Olga Hammer                                                          Petter Frigård 



Distriktslegen kunne meddele at alle fire om bord var forulykket og kjørt vekk av 

sanitetsmannskapet. Myhr satte seg i forbindelse med lokalbefolkningen, og tok opp forklaringer 

fra vitner, knipset noen bilder og var ferdig på åstedet ca. kl 1530. Pårørende ble varslet ca. kl 16 

samme dag av sokneprester i relaterte hjemmekommuner. 

 

De som avga forklaring (vitne) til politibetjenten var først Petter Frigård, 29 år, gårdbruker, som 

stod i stallen og så flyene komme bort i hverandre og falle ned. Likeledes Jon Hammeren 58 år, 

gårdbruker på Hammeren østre, tlf 69. Tredje vitne var hans kone, Olga Marie Hammeren, 50 år, 

husmor. Hun sluttet seg kun til det mannen hadde bevitnet, og var sikker på at det var det bakre 

flyet som forårsaket kollisjonen. Det fjerde vitnet var Tordis Torkildsen, 44 år, husmor, som 

bodde på Torgård, Åsen, tlf 91. Hun stod i kjøkkenvinduet sammen med sin mann og så et fly 

fløy nordover. Ca. fem minutter deretter så de to fly komme frem over høydedraget ved 

Hammeren vestre på nordøstlig kurs. (Herr Torkildsen hadde reist til Rinnan da forhørene ble tatt 

opp). 

 

Etter at det var bekreftet at en fatal ulykke hadde forekommet, oppnevnte raskt 

Luftforsvarskommando Trøndelag en Ulykkeskommisjon, bestående av formann lt/pilot  K. 

Bjørge Hansen. Sammen med ham følgende medlemmer: lensmann Jens Lunnan, lt/stasjonslege 

O. Nielsen, lt B. Lysestøl (teknisk) og sersjant Leif Lyngby fra samme flygernivå, slik det var og 

er vanlig i Luftforsvaret. Kommisjonen kom sammen klokken 1300 på Værnes og dro straks til 

åstedet. Lege Nielsen var da, som tidligere nevnt, allerede rykket ut i en annen bil sammen med 

sykesøster fra Sykestua. Lensmann Lunnan tiltrådte kommisjonen på Åsen. En liten kritikk kom 

mot at teknisk personell, i det minste en sakkyndig, ikke ble med på uttrykningen. 

 

Kommisjonen var tilbake på åstedet dagen derpå den 16. juni. På Hammeren vestre, tok løytnant 

K. Bjørge Hansen den dagen opp forklaring av Asbjørn Murvold fra Åsenfjorden, som bodde ca. 

500 meter fra ulykkesstedet. Likeledes av tidligere nevnte Torleif Torkildsen fra Torgård gård, 

400 meter fra åstedet. Den 17. juni opptar Jens Lunnan på Åsen lensmannskontor forklaring av 

Sverre Fiskvik, gårdbruker og fenrik fra Grenne. 

 

Det har ingen hensikt å gjengi vitneforklaringene. De er ikke så forskjellige, selv om lensmannen 

senere skrev i sin rapport at noen av vitnene så at det bakre flyet kom opp på høyre siden av 



lederflyet, mens andre vitner mente det hendte på venstre side. Noen tilkjennega at det var 

lederflyet som falt loddrett ned først, andre at det var det flyet som kom bak fra. Lensmannen sier 

at vitnene hadde ulike oppfatninger, med motstridende meldinger. Dette med divergerende 

opplysninger er ganske så naturlig ut i fra hvilken vinkel de så flyene fra, samt en må ikke 

glemme at dette var reelle lekfolk. Grunnen til at jeg har valgt å nevne vitnene er med tanke på 

ettertidens slektshistorie og slektsgranskning, som kan tilføye at deres slektsbånd var et tidsvitne. 

Og når vi får med telefonnummer til enkelte, gir det litt nostalgi for noen, historie for andre. Det 

skal også nevnes at det kom inn til Værnes et krav på kr 700 fra de to grunneierne, hvilket var og 

er helt vanlig. 

 

Så over til de reelle fakta: 

Flyenes tilstand var meget god. Det hadde ikke vært tekniske bemerkninger de siste 28 turer for 

L-AY og ikke noe de siste 12 turer for L-CO. Været på ulykkestedet var vindstille, ikke nedbør, 

god sikt og overskyet med base på 1500 fot. Dette tilsier stabile flygeforhold, slik at sterk 

turbulens, windshear og andre værforhold ikke har vært tilstede og forårsaket at det bakre flyet 

hadde værmessig blitt slengt inn i det andre. 

 

Sersjant Nesse var beordret til å fly L-AY på en overflygingstur for luftvakten under øvelse 

"Vardevakt". Flysoldat B. H. Molvær fulgte med som passasjer. Planlagt rute: Værnes, Åsen, 

Verdalsøra, Ytterøy, Verrabotn, Stjern i Åfjord, Stoksund, Ørland, Gråkallen og Værnes. 

Sersjantene Edwards og Skårdal var beordret til å fly L-CO på en kort rekognoseringstur for å 

sjekke været. Rute: Nord og øst av Værnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-CO sett fra sørvest. Lengre fremme ligger vraket av L-AY 



L-AY (Nesse) ledet an, og hadde L-CO (Edwards) på sin venstre side. L-CO hadde muligens 

ville lukke formasjonen litt, gitt på gass, og kommet så nært at vedkommendes høyre ving hadde 

berørt haleroret til L-AY. Ca. tre meter av vingen brakk av og falt ned. Vingen må ha truffet 

haleroret på L-AY innenfor pitotrøret. Likeledes var navigasjonslyset uskadd. L-AY sitt sideror 

tålte ikke berøringen og falt av sammen med kollegaens vinge. L-CO sin bakre vingebjelke, samt 

balanseror, ble funnet ved vraket og har derfor fulgt med flyet i bakken.  

 

Fly nr. 2, altså L-CO (Edwards), styrter ned på jordet ca. 100 meter fra låvebygningen på 

Hammeren vestre. Flyet gikk etter kollisjonen i stup og loddrett i bakken. Kroppen ble delt 

mellom forreste og bakre cockpit. Bakre del av flykroppen med halepartiet ble kastet til sides 

østover og seks meter unna. Høyre ving ble funnet i skogen ca. 250 meter unna (bak) vraket.  

Øvrige deler av flyet ble spredt omkring vraket i en avstand av 30 meter. 

 

Lederflyet i formasjonen, L-AY (Nesse), styrter ned på jordet ca. 100 meter fra låvebygningen på 

Hammeren østre. Flyet hadde tatt bakken med høyre ving først og blitt splintret. Flykroppen ble 

kastet fem meter fremover i flygeretningen og ble liggende på høyre side. Under dette kastet ble 

venstre ving slitt av og kastet fremover ca. 10 meter. Andre deler var spredt i en avstand av 50 

meter. L-AY sitt haleror ble funnet sammen med L-OC sin høyre ving i skogen ca. 500 meter fra 

L-AY. L-AY sitt sideror med feste var revet av. Gasshåndtaket var låst fast i bakre stilling, trolig 

fordi piloten forsøkte å redusere farten. Mye tyder også på at både flyger Nesse og passasjer  

 

 

 

 

        L-AY sett fra nordøst                                                                     L-AY sett fra sørvest 

        L-CO sett fra sør                                                                             L-CO sett fra vest 



Molvær hadde gjort et initiert forsøk på å hoppe ut i fallskjerm. Det indikeres gjennom at ingen 

av de var fastspente idet flyet traff bakken. Begge ble kastet ut av flyet. Sikkerhetsstroppene i 

begge cockpiter var hele, og dekslene i så vel forreste som bakerste cockpit var trukket tilbake. 

 

En kan med stor sannsynlighet hevde at ulykken kom som et resultat av brudd på gitt ordre, derav 

uautorisert formasjonsflyging. Observasjoner tyder på at de hadde valgt å fly formasjon over et 

lengre tidsrom, ikke kun noen få sekunders prøvning. Primært likevel at en aggressiv flyging fra 

såkalt vingmann, av ukjent grunn, førte L-CO sin høyre ving inn i sideroret på sin "lead". En skal 

likevel være forsiktig med å dømme, for ikke å si fordømme. Derfor er det på sin plass å se etter 



formildende omstendigheter hva gjelder årsaksforklaring. Den tror jeg vi finner i det faktum at 

det var guttenes siste flygetur og tjenestedag på nettopp Flygeskolen og Værnes. Tre av de drepte 

var i ferd med å avslutte sin utdannelse. De tre sersjantene tilhørte det siste kullet av flygere som 

nettopp hadde kommet hjem fra sin primærutdanning i USA. De deltok på det de den gangen 

kalte for omstillingskurset. Dette kan sammenlignes med dagens Intro-kurs, og gir innføring i 

norske bestemmelser og forhold. Unntaket fra dagens praksis, er at de i 1952 hadde flyging som 

en del av kurset. Denne ble gitt av Flygeskolen kombinert med stasjonens avdelinger. Nå skulle 

de avslutte, og den 15. juni var deres siste tur, i dobbelt forstand. Meningen var at de allerede 

neste dag skulle påbegynne tre dagers avsluttende teoriundervisning, og så bli fordelt til sine 

operative avdelinger. En rapport antyder at siden dette var flygernes siste tur på Værnes, kunne 

det ha ført til en overilt handling og "brudd på flyveordren".  En liten "feiring", bedre kjent blant 

luftfartspersonell som "show-off" (vise seg frem), er dessverre ikke et ukjent fenomen ved 

avsluttende tjeneste og i forbindelse med andre fatale ulykker. Dette er ingen unnskyldning, men 

en forklaring. Og vi lar det bli med det. 

 

Sammenlignet med dagens undersøkelser og bevisføringer, som mest tar år - er det interessant å 

merke seg at rapporten og konklusjonen fra undersøkelseskommisjonen den gangen kom allerede 

påfølgende torsdag, altså etter fire dager. Likeledes hva som skjedde med restene av flyene. 

Metallrestene ble dagen etter ulykken kjørt bort av et sivilt firma, og øvrige rester ble av 

vaktmannskaper ryddet og brent på stedet. Det er også interessant å se at så sent som i 1952 ble 

mange av de skriv som ble skrevet i flygekontrollen, hos militære avdelinger, ja, sågar i sivile 

etater, skrevet på skrivemaskiner etterlatt fra krigen, altså uten de tre norske bokstavene æ, ø og 

å. 

 

Nils Hammeren var 11 år den 

gangen ulykken hendte. Han hadde 

stått opp, men var inne. Han så ikke 

selve hendelsen, men hørte smell og 

påfølgende rop fra foreldrene ute. 

Kort tid etterpå var han naturligvis 

på vei ut. Han løp etter faren og 

bortover mot det ene flyvraket, men 

ble raskt jaget hjem igjen og inn da 

faren Jon og naboen Petter Frigård 

trakk den ene flygeren ut av vraket, 

samtidig som de fant et lite 

spisebestikk i nærheten. Min 

kollega, Olaf Vedul, forteller meg at 

tross hans meget unge alder, husker 

han dagen som om den skulle vært i 

går. Han og noen andre smårollinger 

bega seg nedover fra Vedul mot 

åstedet, men kom ikke langt før de ble 

jaget hjem igjen. Nils Hammeren 

forteller meg at han husker at flere unger fra nabogårdene kom til, noen bare i nattdraktene. 

Søster til Nils var konfirmant det året, og selvsagt forpliktet til å gå til gudstjenesten den 

søndagen. Men hun slapp det denne dagen. Nils forteller også at de ulike vaktmannskaper var 
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mye inn hos dem på Hammeren østre og drakk kaffe, sågar midt på natta da de stod vakt første 

natta ved vrakene. Det var spennende for en 11-åring å sitte og høre på disse soldatene. Nils 

Hammeren forteller meg at det ble brukt stubbryter for å ta motoren opp av jorda ved det flyet 

som ble mest ødelagt. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre av de omkomne var nettopp flygerutdannet fra Texas. Einar Molvær derimot var inne til 

førstegangstjeneste. Han kom inn den 26. juli året før. Sammen med ham var blant annet Olav 

Fostervoll. Etter at de var ferdige på rekruttskolen på Lånke, ble de overført til andre siden av 

Stjørdalselva og til Værnes. Her vekslet de på å tilhøre telefonvakta i en bunker og som 

elektrikere i flyhangaren. Molvær var for øvrig utdannet elektriker og jobbet på Devold fabrikker. 

De to kameratene fra Sunnmøre gjennomgikk ulike kurs, og fikk ansvar for elektroniske tjenester 

tilknyttet Vampirene. Fostervold skriver i år 2000 et brev til familien Molvær om sin 

bestekamerat Einar, og hvordan de var så stolte av sin tjeneste i det militære. Fostervold skriver 

også om en viss flyger på Værnes, den ikke ukjente kaptein Raaen. Han imponerte stadig disse 

unge guttene. Ryktet tilsa at Raaen en gang fløy med en Spitfire under broa på Hell. Broa den 

gangen fra 1856 var mye lavere enn dagens bro fra 1959. Nå skal selvsagt ikke denne forfatter 

ødelegge den historien, men heller velge å bruke Fostervolls egne ord: ”Han (Raaen) var akkurat 

en slik en at nettopp det hørtes sannsynlig.” 

 

                       Einar Molvær 

Siste jula, - Einar Molvær nr. 2 fra høyre 



Fostervoll forteller at romkamerat Einar Molvær hadde vakt i 

hangaren natt til den 15. juni, derfor sov Fostervoll alene på 

rommet, og siden det var søndag fikk han lov å ligge frampå. Han 

ble vekket av en offiser som kommanderte ham til å bli med til et 

sted som het Åsen. Oppdragets art ble ikke framsatt. Vel framme i 

Åsen ser han de to vrakene. Han tenkte på vennen Einar, som ikke 

var kommet tilbake til rommet etter nattevakta. Da Fostervoll 

nærmet seg det ene vraket, ser han et spisebestikk. Det slo ham i 

magen som en knyttneve. "Einar Molvær var den eneste som stakk 

spisebestikket i brystlomma og lot det være der til neste måltid", 

forteller Fostervold meg på telefon fra Sunnmøre.   

 

At det var Einar Molvær som var med om bord på den 

skjebnesvangre turen, var en ren tilfeldighet. Det kunne like godt 

ha vært nevnte Olav Fostervoll. Det var slik at det manglet en 

vakt i hangaren den natta. Ingen hadde lyst, men Olav og Einar var ikke sunnmøringer for 

ingenting, og de diskuterte hvem av de to som skulle melde seg frivillig og ta vakta. Det ble Einar 

som vant/tapte. Men tilfeldighetene stopper ikke der. 

 

En tredje sunnmøring hang også i lag med Einar Molvær og Olav Fostervoll. Det var Per-Kåre 

Bjørlykhaug fra Hellandshavn ved Brattvåg. Per-Kåre fikk etter rekruttskolen tjeneste på 

transporten, men syntes ikke noe om det. Derfor søkte han 

seg etter en stund over til hangartjeneste, hvor han fikk noen 

kurs og ble en del av vedlikeholdstjenesten overfor flyene. 

Den skjebnesvangre søndagsmorgen hadde Per-Kåre 

servicetjeneste på et par av flyene som skulle ut den dagen. 

Flygeren spurte om ikke Per-Kåre ville være med, og 

snakket blant annet om at det var noe som foregikk ved 

Hegra. Muligens misforstod han i forhold til Rinnleiret. 

Klart Per-Kåre hadde lyst til det og gikk for å gjøre seg klar. 

Men så møtte han sin gode kamerat, Einar Molvær, som 

hadde ambulansevakt den natta. Einar sier til Per-Kåre: "Du 

er heldig du, Per". Per-Kåre kom da på at Einar hadde vel 

knapt fått noen tur, så han sier: "Einar, du skal få plassen 

min". "Går det an da?, svarte Einar. "Ja da, jeg skal snakke 

med piloten, og så kan jeg overta vakta for deg". Slik gikk 

det til at Einar gikk om bord i Fairchilden, mens kameraten 

Per-Kåre overtok ambulansevakta. Kort tid etterpå gikk 

alarmen. To fly hadde kollidert over Åsen. Per-Kåre 

Bjørlykhaug skjønte hva og hvem. "Jeg ble helt paralysert", 

forteller Per-Kåre på telefon fra Vatne - "jeg visna fra toppen og helt ned". Vakthavende offiser 

skjønte tegningen og sa: "jeg overtar". Per-Kåre sto der tilbake, i et vakum, i en boble av hvorfor. 

Et spørsmål som har dukket opp med jevne mellomrom oppover årene. Det sitter der ennå i 85-

åringen, 63 år etterpå. Av og til treffer minne ekstra hardt. Som for eksempel en gang han lå på 

campingplassen i Viken mellom Valldal og Tafjord. Da kom han i snakke med et tilfeldig par. 

"Kjenner du meg ikke igjen?", sier fruen. Nei, han måtte vel innrømme at det gjorde han ikke. 

            Per-Kåre Bjørlykhaug 

Kilde og medhjelper Kjartan 

Molvær, august 2015 



"Det er meg, Borghild". Det var hans barndomskjæreste som han hadde vokst opp i lag med. Det 

ble en god og lang samtale, om de liv de hadde levd. Da Per-Kåre fortalte om sin militærtjeneste, 

og hvordan han mistet sin gode kamerat Einar Molvær, og hvordan det hadde preget hans liv i 

ettertid, blir paret så stille. "Einar var bror min", sier mannen - som var Ivar Molvær.         

Under bisettelsen på Værnes før bårene ble fraktet hjem til relaterte hjemmekommuner, ble de 

fire kistene stilt opp omsvøpet i norske flagg utenfor hangar 5. Bak kistene stod fire Fairchildfly, 

og soldater fra de ulike avdelinger stod æresvakter. Marskalker var to sersjanter fra 

omstillingskurset. Det ble holdt en tale av sjefen for LKT, oberst Jørgensen, samt noen ord fra 

fungerende stasjonssjef major Hofstad. Prost Tangvik (se side……) holdt en kort andakt hvor han 

minnet om at døden er og blir en fiende. Så la Tangvik på blomster på båren til Einar Molvær fra 

Anders Holm og frue i Hegra, hvor Einar under sin tjeneste på Værnes var en hyppig gjest. Einar 

Molvær ble gravlagt lørdag den 21. juni kl 1200 ved pastor Ekeland, hvor det også ble lagt på 

krans fra kongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søsknene til Einar Molvær sammen med Jonas Beverfjord i 2002. Lengst til venstre står Ivar H. 

Molvær, som er spesielt omtalt et par steder i dette kapitlet 

            Gunnar Skårdal 



En må gå ut i fra at det også ble lagt på krans fra kongen på båren til Gunnar Skårdal, som var 

med i flyet ført av Edwards. Fra familien sies det at det ikke erindres at noen fra den militære  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ledelsen var til stedet i begravelsen. Det var litt sårt. En kamerat fra Forsvaret, Tore Svenø, var i 

begravelsen.  Han var sønn av tobakkshandler Svenø på Drammensveien på Bygdø.Tre uker 

senere ble det avholdt en minnestund på Miland (ca. en mil fra Rjukan) for Gunnars venner og 

familie. På dette tidspunktet hadde ennå ikke Anne, søster til Gunnar, kommet seg etter sjokket 

hun fikk da hun så båren komme hjem. Da båren ble omlastet til bilen, besvimte Anne og kom 

ikke til seg selv før etter flere timer. Anne sa ikke et ord de nærmeste ukene. Og på den tiden var 

det ikke noe som het kriseteam, eller særlig annet fagpersonell som stilte opp. Og hvem tenkte 

vel på søsken eller annen nær slekt utenom foreldrene? Det het seg at Gunnar var en stillfaren og 

meget seriøs ung mann. En kjernekar med et stort smil. Han var meget skoleflink, målrettet og 

med utpreget rettferdighetssans. Ved siden av skolearbeidet brukte han mye tid på sin mandolin, 

som var hans store hobby. Gunnar var ikke redd for å jobbe og stå på. Han jobbet ved siden av 

skolen og i feriene i en jernvarebutikk. Her var han en omgjengelig og populær ekspeditør. At 

han ble satt stor pris på av innehaveren sier vel sitt da butikken stengte begravelsesdagen.  Bjørg 

Olaug, søster til Gunnar, forteller meg at hele familien naturligvis var meget sterkt preget av 

ulykken og tapet av broren, men at det ble nesten ikke snakket om det i ettertid, slik det var 

vanlig på den tiden.  

 

 Søster Anne Skårdal, (f.1934), bror Einar Gudmund 

Skårdal (f. 1951), søster Bjørg Olaug Skårdal (f. 1939), 
mor Gunhild Skårdal (f. 1910) og søster Åse Skårdal (f. 

1936, d. 2002) 
 

   far Gjermund Skårdal (f. 1906) 

Jan, sønn av Anne, og Ingunn, datter av Bjørg Olaug         

  

Gunnar, sønn av Åse, og Bjørg Olaug, søster av 

den forulykkede Gunnar           

 



Sersjant John Olav Nesse, ble født 9. april 1932 som sønn av Nils Nesse i Søren Jåbeksvei 5 i 

Bergen. John ble ganske så tidlig engasjert innen ulike idretter. Det sies han var en uredd kar, 

som ungdommene i gaten hvor han bodde så veldig opp til. John hadde en søster, Grethe. Hun er 

mor til min kilde Tove Totland. Tove forteller meg at Johns bortgang preget sterkt hennes 

besteforeldre (foreldrene til John) i alle år. John var på et vis familiens stolthet, en familiegrein 

som nå er i ferd med å faktisk død ut, da Tove er eneste igjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min kontakt innen familien til Knut Edwards, har vært hans niese, Cecilie Edwards, født to år 

etter ulykken. Hun har snakket med sin mor, Anne-Lise - søster til Knut, som fortalte at broren 

var utrolig snill, hadde god humor, var høy, pen og kjekk  - og godt likt. Han var med i speideren 

og endte opp som rover. I begravelsen hans sto flygere rundt kisten og speiderne utenfor der 

igjen. Knut var forøvrig en veldig privat person, som fortalte lite om seg selv og hva han holdt på 

med. Mens han var i USA under flygerutdanningen, besøkte han sin kusine som bodde der. Hun 

sa følgende om Knut: "He is a man of few words". Under oppholdet i Amerika, reiste Knut på 

tvers av kontinentet nesten uten penger. Han var flink til å skrive brev hjem til familien og sendte 

sin søster, mor til Cecilie, egne brev. Cecilie kan ikke erindre at hennes besteforeldre snakket så 

mye om Knut og ulykken, slik det vel var vanlig på den tiden. Men ble han nevnt, var det alltid 

John Olav Nesse under sin utdanning 

              Tove E. Totland                                                                og hennes onkel John 



med ordene: "Knut var så snill". Verken Cecilie eller hennes mor, Anne-Lise (søster til Knut) 

ønsket å bli avbildet. 

Epilog: 

Det hadde vært en hvile på 8 timer og 45 minutter siden forrige flyging. Det var fest i messa, men 

relaterte flygere hadde gått tidlig til sengs. Luftvaktøvelsen "Vardevakt" hadde pågått hver kveld 

fra den 10. juni og skulle avsluttes i alle luftvaktavsnitt søndag kl 1500. Denne søndagen var en 

tildelt fem Fairchild fly og en Harvard. Briefen søndag morgen var satt til kl 0800. Til stede var 

12 flygere fra omstillingskurset i regi av Flystasjonen og Flygeskolen, pluss løytnant Mørtvedt, 

fenrik Sandvik og ops-offiseren. Hver dag under øvelsen hadde sikkerhetsbriefen blitt ledet av 

løytnant Mørtvedt, unntatt nettopp denne siste dagen, søndag den 15. juni 1952, da sersjant 

Edwards fikk i oppdrag å gjennomgå den. Etter met.briefen, gjennomført av meteorolog Storebø, 

gjennomgikk ops-offiseren hvert enkelt oppdrag, i alt fem for Fairchild og ett for Harvard.  

 

Og så var det dette med skjebnen igjen da. Alle flyene var fordelte og relatert personell briefet. Ut 

i fra en rapport fra sjef ordrerom, kaptein Aanestad, kan en med sikkerhet fastslå at sersjant 

Edwards ikke var tildelt fly og oppdrag denne søndag formiddag, hvilket også forklarer hans rolle 

under briefen. MEN: da flygerne kom tilbake fra briefen til sin avdeling viste det seg at 

ytterligere ett Fairchildfly kunne disponeres. Av den grunn ble sersjant Edwards gitt i oppdrag å 

foreta en kortvarig værobservasjon nord og østover fra Værnes. Dominobrikkene i Edwards liv 

falt videre mot sin skjebne. Hadde bare ikke det ekstra flyet kommet på banen, og briefens 

oppsett hadde gått som planlagt, ville dagen med all sannsynlighet fått et annet utfall. En 

dominobrikke ville blitt fjernet, og dominobrikkenes fall stanset opp. Denne tilfeldige tildelingen 

av et ekstrafly i siste liten, skulle forårsake den verste ulykke i Værnes og Flygeskolens historie 

pr. 2015.  

Knut Edwards under utdannelsen i Amerika 


