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Han hadde sunket langt ned i stolen, mest som han ville gjemme seg. Et resultat av en 

irritasjon, hvor oppgitthet vekslet med sinne, mest på seg selv, samtidig som samvittigheten 

lette etter formildende omstendigheter, etter unnskyldninger. Logikken tok en stund overtaket 

og han innså sin egen dumhet. "Hvorfor dro jeg ikke i går som planlagt?", sa han halvhøyt til 

seg selv. Men sekunder senere er han tilbake i sin unnskyldende fortvilelse, hvor alle var 

skyldige. Til og med værgudene hadde sviktet ham. Det skulle da ikke bli slikt vær. "Jævlige 

meteorologen". Plutselig hadde han en synder. Det ga ham en god følelse. Men så, sekundet 

etterpå slår intelligensen inn, og han flirer innvendig av sin dårskap. Det var da han selv som 

hadde sviktet. Slik vekslet hans sinnstilstand, att og fram i et fortvilet forsøk på å komme seg 

ut av en kinkig situasjon. Han lette og lette etter årsaksforklaringer som kunne gi ham støtte i 

at de valg han hadde tatt var riktige. "Andre ville ha gjort det samme, fordi…..", men så kom 

han ikke lenger. Han visste han hadde trosset sin sjefs ordre om å dra dagen før. Han måtte 

være på Værnes om to timer. Det var helt umulig nå. Erkjennelsen forsterket hans desperate 

søken etter unnskyldninger. Dagen før ble satt under lupen. Som en radar søkte han 

horisonten for å se om det var noe der, noe som kunne gi ham et svar, en unnskyldning, lette 

hans samvittighet, denne regulatoren i hans sjel som nå mest rev ham i stykker. "Uff, nei 

svarte og….jeg gjør et forsøk", sier han i det han reiser seg opp. Det var noe som sa ham at de 

sikkert ikke kom i gang med øvelsen klokken 08:30, så om han kom litt senere så gikk det 

sikkert bra. Siste tankespill ga ham en bedre selvfølelse, selv om han innerst inne visste at han 

kun kjøpte seg litt samvittighet. Han tenkte på sin lille sønn på to år, smilte, og med den gode 

følelsen ruslet han ut til flyet.     
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Slik møter vi flygeren Olav Reksen på Stafsberg flyplass på Hamar. Klokken er 07:30 torsdag  

2. mai 1957. Han hadde satt seg ned for å ta en avgjørelse om å fly videre til Værnes eller 

kansellere oppdraget og dra tilbake til Fornebu. Olav Reksen var ansatt i Widerøe 

flyveselskap og hadde blitt beordret av sin sjef, Friis Baastad, om å fly fra Fornebu til Værnes 

onsdag 1. mai for å være klar klokken 08:30 påfølgende dag hvis hensikt var å utføre 

slepemålsflyging for luftvernartilleriet (LVA) i perioden 2. til 6. mai, med retur dagen derpå. 

Dette var et rutineoppdrag, og gode penger for selskapet. Olav Reksen hadde utført 

tilsvarende oppdrag tidligere og fløyet samme strekningen flere ganger. Han hadde på dette 

tidspunktet til sammen 800 flytimer. Oppdraget var ført inn i avtaleboka til Widerøe, hvor 

flymekaniker i selskapet, Knut Christian Kristoffersen, skulle være med å styre 

målesleputstyret, noe han hadde gjort også tidligere. Olav Reksen hadde ymtet frempå at han 

ville ha med seg sin venn Kolbjørn Sundli nordover. I Friis Baastads rapport av 9. mai 

fremkommer det at Olav Reksen ikke fikk tillatelse til å ta med sin kamerat på flygingen. 

 

Om morgenen dagen før, 1. mai, hadde Olav Reksen møtt Friis Baastad på flykontoret, hvor 

forflyttingen samme dag ble bekreftet. Været var meget bra for hele strekningen, det de den 

gangen kalte CAVU, som tilsvarer CAVOK i dag (Clouds and 

Visibility OK). Hva som nå gjør at Olav Reksen bestemmer 

seg på eget initiativ å utsette turen til dagen derpå, er det ingen 

som vet. Men en kan ikke se bort i fra et ønske om å være i lag 

med Grethe Oftedal den dagen kunne ha påvirket hans 

avgjørelse. Litt utpå dagen befinner Olav Reksen seg i 

restauranten på Fornebu i lag med Grethe Oftedal og Kolbjørn 

Sundli. Etter hvert kom flere til, blant annet flyger i Fred 

Olsen, Tor Kleivan, som hadde vært i sentrum og sett på 1. 

mai-toget. Likeså Odd Moen, flyger i Widerøe, som Reksen 

hadde lånt bilen av den morgenen. Ut i fra vitneavhørene 

senere tyder det på at denne kameratgjengen avtalte at de 

skulle møtes ved Nasjonalteateret klokken åtte om kvelden. 

Sundli og Kleivan tok en pils og et smørebrød, så spaserte de 

til Lysaker og tok bussen inn til sentrum. Resten av 

formiddagen gikk med til en flytur hvor Olav Reksen tok med Grethe Oftedal opp en tur. Var 

det dette som hadde utsatt turen til Værnes? Deretter spiste de middag og Odd Moen kjørte 

Reksen og frk. Oftedal til Reksen sin bopel i Løvenskiold vei 25 på Jar, hos fru Sune. Olav 

Reksen ønsket å skifte og hente reiseutstyret, med tanke på å dra direkte ut til Fornebu om 

morgenen. Før de forlot Fornebu ble det ringt til ei venninne av Grethe Oftedal. Hun igjen 

skulle få med en tredje venninne og komme til sentrum.  

 

Mens de alle var i restauranten på Fornebu kommer det beskjed om at Knut Kristoffersen var 

ankommet Widerøe sammen med sine foreldre, og var klar til å dra til Værnes. Dette tyder på 

at Olav Reksen sin avgjørelse om å kansellere turen, underforstått utsette den til dagen derpå, 

måtte ha kommet plutselig der og da. Hvorfor hadde ikke noen ringt til Kristoffersen? Knut 

Kristoffersen ble mektig vred, og ble med sine foreldre tilbake til Jar. Etter å ha møttes i 

sentrum om kvelden, og sittet en stund på Pernille, dro hele gjengen hjem til Tor Kleivan i 

Selvbyggerveien 86 på Lofthus. Det synes ikke som at denne sammenkomsten hos ham var 

avtalt eller planlagt. Dermed elimineres en årsak til at Trondheimsturen ble utsatt. 

 

Hjemme hos Tor Kleivan var Reksen, Sundli og et par andre mannfolk, samt frk. Oftedal, frk. 

Bergane og en som het Ruth. Det er noe uklart i vitneprotokollen, så det er mulig at denne 

Ruth er frk. Bergane, og var med stor sannsynlighet kjæresten til Kolbjørn Sundli. Det var 
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alminnelig kjent at Olav Reksen og Grethe Oftedal, f. 1936, var ansett for å ha "fast følge". I 

alle fall fremstilles det slik hos et par av vitnene, skjønt bror til Olav, Morten Reksen, som 

hadde et meget nært og fortrolig forhold til broren, forteller at Olav var i tenkeboksen og 

hadde uttrykt ønske om å gå tilbake til mor til hans sønn, frk. Kirsten Hansen, f. 13. mars 

1937. Kirsten bodde da hjemme hos sine foreldre med lille Karl-Olav. En må her huske 

hvilken tid man levde i den gangen, hvor datidens holdninger ikke gjorde det lett for ei jente 

med barn utenfor ekteskap, såkalt "lausunge". Det igjen stilte gutten ofte til veggs gjennom 

ansvarsfølelse. Dermed tror jeg at vi skal ta påstanden om "fast følge" med ei klype salt. 

Grethe Oftedal var fra Bryne på Jæren, datter av overrettssakfører Oftedal. Grethe var ansatt 

som barnepleierske (barnepike) hos direktør Frang i Dagalivn. 4 på Slemdal i Holmenkollen. 

Ruth var også barnepleierske, hos fru Eric Schaumburg i samme vei, Dagalivn 32. Grethe 

Oftedal kom trolig tilbake til Bryne i 1965, hvor hun havnet i dårlig selskap og ifølge mine 

kilder på Jæren "havarerte" (rus). Hun ble gift med Trygve Kristiansen (senere skilt), og fikk 

datteren Birthe. Grethe døde i 1993. Trygve Kristiansen bor i dag i Nordland og Birthe er gift 

med Frank Lindgren og bor i Sverige. Som tidligere nevnt kan en ikke se bort fra at forholdet 

til Grethe Oftedal der og da påvirket den avgjørelsen Olav Reksen tok vedrørende å utsette 

turen nordover til Værnes. En av de som vanket i samme miljøet, og var god venninne med 

Grethe, var Marianne Luihn. Muligens var hun med den kvelden. Hun ble kort tid etterpå gift 

med den fremragende og anerkjente svenske regissøren Bo Hermansson, mannen bak 

Wesensteen, Marve Fleksnes, Fredrikssons fabrikk og Albert & Herbert m.fl. Bo Hermansson 

forteller meg på telefon og i email at Marianne ikke erindrer så meget fra dagene forut for 

ulykken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er klart at ordet "fest" foran et fatalt havari, fremkaller visse assosiasjoner, og en 

havarikommisjon og påtalemyndighet må pliktmessig foreta diverse undersøkelser. De 

vitneutsagn som forefinnes fra festen hos Tor Kleivan er ganske så entydige. Det ble servert 

mat, med litt hjemmelaget vin til. Olav Reksen drakk et halvt glass vin til maten. For øvrig 

var det ikke nytt alkohol. Olav Reksen trakk seg meget tidlig tilbake, da det var bestemt at han 

skulle ta av fra Fornebu klokken 03:30, ut i fra soloppgang som var klokken 03:15 (GMT), 

04:15 lokal. Dette hadde han fått oppgitt av sin gode venn Jens Andersen, flygelederassistent i 

kontrolltårnet på Fornebu. Olav Reksen la seg litt nedpå. Klokken 12 midnatt sto han i lag 

med frk. Oftedal og spiste på kjøkkenet. Så gikk han og la seg igjen. Klokken 03:00 vekket 

Tor Kleivan ham. Olav Reksen gikk så utenfor huset til en telefonkiosk og ringte etter drosje, 

hvorpå han og Sundli kjørte til Fornebu. Det er altså ingen ting som tyder på at noen av de tre 

som gikk om bord i flygemaskin var påvirket av alkohol. Det kan jo være godt å vite for 

relaterte familier.  

 

Før jeg går videre med historien, har jeg lyst til å flette inn en liten merkverdighet. I Bodø bor 

Ulf Larsstuvold, som jeg har kjent siden han kom som førstereisgutt på "dispatcherkontoret" 
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til Widerøe på 70-tallet. Og det er altså Widerøe som er berørt her 

i ulykken. Ulf Larsstuvold tok flygerutdannelse og avsluttet som 

flykaptein i nettopp Widerøe for kort tid tilbake. Han har i alle år 

vært litt over middels interessert i luftfartshistorie, for å si det 

meget forsiktig, og har i mange år skrevet luftfartshistoriske bøker 

og artikler, blant annet som redaktør for Norsk Luftfartshistorisk 

Magasin. Og hva har han så med denne historien her å gjøre? Jo, 

som kilde gjennom bildet fra Balestrand. Men mest interessant: 

hans slekt og familie kommer fra bare et steinkast fra Svølgja i 

Ålen, fra Larsstuvold (“iverre”).   

 

Da Olav Reksen kom til Fornebu tok han korrekt kontakt med så 

vel kontrollsentralen som værtjenesten. Disse hadde ingen 

rapporter for tentativ flygerute yngre enn 19:00 kvelden før. Så meldte han inn de 

rutinemessige enkeltheter til kontrolltårnet, blant annet at han aktet å lande på Lade før 

Værnes, og var klar for avgang med fem timers drivstoff ombord. Flytiden 

til Værnes var beregnet til tre timer. Altså forelå det ingen brudd på gjeldende regler og 

bestemmelser. Flyet var en enmotors fireseters Cessna 170 B med registreringen LN-TVU. 

De to bakerste setene var fjernet for å gi plass til slepemålsutstyret. Der bak satte Sundli seg 

ned, for ikke å si - la han seg ned så godt det lot seg gjøre. Flyet kom ikke i luften etter 

tidsplan grunnet at Knut Christian Kristoffersen hadde forsovet seg. 

 

Hvilken rute Olav Reksen hadde tenkt å følge, er ikke godt å si, kun nordover korteste vei til 

Værnes. Flyet var ikke utstyrt for instrumentflyging, slik at piloten måtte fly med basis i det 

de den gangen kalte "marksikt", senere "contact" (kontaktflyging), som deretter igjen ble 

regulert innenfor det som i dag heter VFR (Visual Flight Rules). Underforstått innenfor alle 

disse tre begrepene: "alltid ha sikt til bakken og holde seg klar av skyer". En stund etter at de 

LN-TVU tar av fra Balestrand (Bilde via Ulf Larsstuvold) 

       Ulf Larsstuvold 



hadde passert Hamar tetner det til med kraftige snøbyger, og Reksen velger å snu og fly 

tilbake til Hamar for å lande der og sjekke været langs ruten og på Værnes, samt etterfylle 

bensin med tanke på eventuell lengre flytid grunnet mulige omveier (rundt byger/dårlig vær: 

circum navigation). Flyet landet på Stafsberg flyplass på Hamar klokken 05:55. 

 

Klokken 06:30 blir flygelederassistent Lars Kristian Dyrkorn fra Fornebu, som da var på 

beordring til Stafsberg, vekket av bonden på gården som kunne fortelle ham at det satt tre 

flygere nede i stuen som ville snakke med ham. Dyrkorn leide hybel hos gårdbruker Johan 

Stafsberg. Dyrkorn kjente Reksen. De dro alle bort til flyplassen og kom opp i tårnet kl 06:55 

og fikk gitt melding til Distriktskontrollen på Fornebu om at flyet hadde landet på Stafsberg.  

Klokken 07:13 ringer Olav Reksen fra Hamar til værkontoret på Fornebu. Værkontoret ved 

meteorolog Næss opplyser at det er litt snøbyger sør av Dovre. Kommisjonen i sin rapport, 

pkt. 3.5, skriver at "forholdene nordenfor Dovre var slik at han ikke på forsvarlig vis kunne 

vente å gjennomføre turen på basis av marksikt". Det virker på meg som leser at 

kommisjonen gir Reksen skyld for det som videre hendte. Dette rimer dårlig med hvordan 

samtalen mellom Reksen og meteorologen forløp. Vedkommende tjenestemann tilkjennegir at 

utenom bygene ville det bli ganske bra sikt, "på iallfall en 20 - 30 kilometer, og 1500 - 2000 

fot skyhøyde". Meteorologen snakket aldri om marksikten i sin samtale med Reksen før han 

kom inn på Trondheim, hvor Reksen får opplyst at den kunne bli ned i to kilometer. Men 

værkontoret forteller også at det på nordsiden av fjellene ville bli tett. "Det var fanden at jeg 

ikke dro i går", sier Reksen. Det siste han sier før han legger på, er noe om "å gå i 100 fot og 

på mistanke". Olav Reksen hadde kommet i en vanskelig situasjon. Etter samtalen med 

meteorolog Næss, ble det ordnet med drivstoff. Det var Kristoffersen og Sundli som fylte opp 

full tank med nye 80 liter. På nytt hadde de "fuel" til fem timer. På dette tidspunktet var det 

lave skyer over Hamar, som ifølge værkontoret ville lette ganske snart. Olav Reksen satte seg 

ned for å vente og for å tenke, - både fremover og bakover. Livet var ikke alltid så enkelt for 

Olav Reksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Før vi fortsetter ferden mot dens skjebne, la oss se hvem de berørte var både direkte og 

indirekte. Olav Reksen, født 8. februar 1929 på Fjellværøy ved Hitra, var sønn av Karoline 

Olsdatter Stjern og Andreas Mortensen (Martinsen Reksen). Olav ble døpt i Nordbotn kirke 1. 

april 1929. Han hadde tre søsken: Helga, f. 1927, Morten, f. 1933 og Berit Nikoline, f. 1945. 

Ekteparet Reksen kom til Lånke i Stjørdal, hvor de var lærere frem til 1931. Da flyttet de til 

Åfjord, hvor etter hvert Andreas ble skoleinspektør. Han var for øvrig en ivrig skribent for 

Adresseavisen. Familien var engasjerte innen det meste som hendte i bygda, og var pådrivere 

da misjonshuset ble bygd tidlig på 60-tallet. Deres sønn Morten, utdannet seg også til lærer. 

Han flyttet litt rundt og havnet til slutt som rektor i Moelv i Ringsaker kommune, hvor han 

bor i dag og er min kilde. Olav Reksen trådde altså sine første barneår i Stjørdal, og gir 

dermed alibi for at dette kapitlet kan trykkes i Stjørdalens krønike. 

 

Olav Reksen freaket mest ut i forhold til denne kristelige og jordnære familien. Olav ville 

nærmere Gud på sin måte, nemlig til værs, og søkte seg til Luftforsvarets flygeskole, og ble 

tatt opp på skolens aller første kull på Værnes i 1952, straks etter at innledende utdanning ble 

flyttet fra Eggemoen. Olav Reksen gikk på kull 

i lag med Per Hagstrøm (min kilde), som i dag 

bor på Nesbru, men ble født i Malvik. Per 

Hagstrøm fløy jagerfly på Ørland før han 

begynte i SAS. Da Per giftet seg i 1955 var 

Olav hans forlover. Det gikk bra med Olav 

Reksen på flygeskolen på Værnes, og han kom 

til Amerika for avsluttende utdanning som 

jagerflyger, blant annet i samme klasse som 

nevnte Per Hagstrøm. Men Olav Reksen ble 

sendt hjem, forresten i lag med en senere 

kollega av undertegnede. Det har i den 

forbindelse versert to forklaringer, kall det 

rykter, vedrørende årsaken til at Olav Reksen 

ble tatt av utdanningen og hjemsendt. Det ene 

tilsa at han faglig ikke nådde opp i 

konkurransen. Det andre at han hadde 

problemer med ei nyre som medisinsk 

diskvalifiserte ham for jagerfly. Ingen av disse 

er riktige. Olav Reksen ble et offer for en 

instruktørs manglende egenskaper og 

"shortcomings". En dessverre ikke helt uvanlig 

hendelse både da og nå i mange tilsvarende 

utdannelsesmiljø. Ifølge vitnet Per Hagstrøm, 

plukket instruktøren ut flere offer. 

"Instruktøren, av dansk opprinnelse, likte 

definitivt ikke nordmenn", forteller Per. 

Instruktøren forsøkte "å pinke" (stryke) alle 

nordmenn han fløy med. Per fløy med den 

samme negative instruktøren, men klarte seg i siste liten. Det gjorde ikke Olav Reksen. For 

ham ble instruktøren selve djevelen. Denne maktfaktoren pinket (terminerte) Olav av 

personlige grunner. Slikt skal ikke forekomme. Olav Reksen skulle aldri ha vært terminert. I 

Norge i dag, på tilsvarende flygeskole i Forsvaret, sikrer vi oss gjennom at minst tre 

instruktører flyr med en og samme elev. 

 

Under jagerflyutdannelsen i Amerika. Foran på huk: 

Olav Reksen. Stående: hans beste kompis Per Hagstrøm 



For Olav Reksen var dette en vond opplevelse, som nok preget hans ettertid. Men han ga seg 

ikke, og fikk tatt ut sivile papirer (sertifikater) og fikk jobb som 

flyger i Widerøe. Under denne utdanningen i Norge møtte han 

vakre Kirsten Hansen, som han i 1955 fikk en sønn med, Karl-

Olav. Forholdet ble ikke formelt, slik det moralsk mest ble krevd 

i datidens Norge. Kirsten inngikk senere ekteskap med fotograf 

Tor Øverås, og de fikk to døtre: Mette og Hanne-Synnøve, født i 

henholdsvis 1959 og 1962. Kirsten ble senere skilt, er i dag 79 år 

og bor i Sandvika i Bærum. Karl-Olav bor i Bodø hvor han er 

økonomisjef i det kommunale foretaket Bodø Spektrum. Karl-

Olav var tidligere gift med Irene Imingsen fra Steigen. Sammen 

fikk de en datter, Kristin Imingsen Hansen, som bor og jobber 

innen markedsføring i Oslo. Nå er Karl-Olav gift med May-

Britt Albrigtsen fra Herøy i Nordland. 

 

Kolbjørn Sundli ble født 23. april 1933 i Soknedal, som sønn av Lovise og Jon Sundli. Han 

hadde tre søsken: Ingeborg, som lever i beste velgående på Ona utenfor Molde. Ola, som døde 

i 2005 og Solveig, som døde i mai 2015. Sistnevnte er mor til min medhjelper og kontakt, 

Laila Husøy i Trondheim. Laila, som også vokste opp på slektsgården i Soknedal, forteller at 

det var mye musikk og en glad tone på gården. Tross mye motgang og trange kår, var 

livsgleden så viktig på gården. Smil og latter var hverdagskost. 

Det var bestandig noe å glede seg over. Laila er gift med Petter 

Larsen, jobber ved Stokkan private medisinske klinikk i 

Fjordgaten i Trondheim. Hun har tre barn, og ble bestemor i 

2015.  

 

I 1950 dro Kolbjørn inn til Trondheim for å gå på yrkesskole, 

mekanisk linje, i to år. Kolbjørn var en teknisk begavelse alt fra 

barnsben. Det fortelles at under slåttonna hjemme på gården, når 

de andre hvilte middag, så skrudde Kolbjørn i stykker slåmaskina 

og satte den sammen igjen. En gang han var med far sin på 

jernbanestasjonen i Soknedal, holdt noen bønder på å sette 

sammen en slåmaskin som hadde kommet demontert med toget. 

De klødde seg fælt i hodet og fikk ikke helt bruksanvisningen til 

å stemme. Far til Kolbjørn så hvordan det "klødde i fingrene" til 

Kolbjørn der han sto og strekte seg for å se om karene fikk satt sammen maskinen. Da karene 

holdt på å gi opp, spurte far til Kolbjørn om de kunne slippe fram gutten så han kunne få 

prøve seg. De småflirte og nikket at det skulle han få lov til. Kolbjørn startet, og etter en liten 

stund hadde han satt sammen slåmaskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kolbjørn Sundli 

Familien Sundli, f.v: mor Lovise, Ingeborg, Ola (bakerst), Kolbjørn 

og far Jan, med Solveig i midten foran 

Karl-Olav Hansen 21. mai 2016 



Kolbjørns første jobb etter yrkesskolen fikk han på Teiens Plogfabrikk på Jæren. Hans søster 

Ingeborg mener han også en stund var på jernbaneverkstedet i Drammen før han måtte i det 

militære på Kjeller. Under førstegangstjenesten holdt Kolbjørn på å miste livet i en 

motorsykkelulykke hvor han ble påført alvorlige hodeskader. Etter militære kom han inn i 

SAS som lærling for flymekaniker, og kom raskt inn i miljøet rundt Fornebu, hvor han møtte 

Olav Reksen. Kolbjørn Sundli var i 1957 klar for videre flymekanikerutdanning til høsten i 

Amerika. Med stor sannsynlighet hadde han nettopp fått seg kjæreste, som trolig kan ha vært 

denne frk. Bergane nevnt innledningsvis i kapitlet, eller var det Marianne Luihn? Sistnevnte 

har ikke vært så meddelende. At Kolbjørn hadde en kjæreste styrkes gjennom det faktum at 

han hadde ymtet frempå noe om ei jente, men at det skulle han fortelle om når han kom hjem 

på en liten ferie i mai. Men Kolbjørn kom aldri hjem. For øvrig døde hans mor på en tur i 

Amerika mens hun besøkte sin bror som hadde utvandret som ung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje om bord var altså Knut Kristoffersen, f. 28. mars 1934, som jobbet som mekaniker 

i Widerøe. Men han hadde også flysertifikat, og mine kilder har gitt til kjenne at han aktet å 

satse på flygeryrket. Han bodde sammen med sine foreldre: Anna (1890-1970) og Peder 

Kristoffersen (1898-1980) i Storengveien 26 på Jar. Knut hadde en bror, Leif, f. 4. august 

1926. Han var gift med Ada Lillian (Lita), f. Lunde fra Stavanger, d. 

1982. De hadde ingen barn. Vår Knut Kristoffersen var forlovet med 

Tove Ottosson, f. 1939, fra Høvik Verk. En av dem som kjente paret 

meget godt, er Bjørn William Huseby, sønn av den berømte flygeren 

i Luftforsvaret, Egil Hagen (se Stjørdalens krønike, bind 6, side 

100). Her møter vi på nytt en av livets merkverdigheter. Jeg hadde 

en del med Bjørn å gjøre for ti år siden. Så strever jeg med å finne 

familien Kristoffersen til dette kapitlet. Jeg hadde mest gitt opp. Da 

jeg fikk satt inn en "etterlysning" i Bærum Budstikke, takket være 

journalist Torgeir Strandhagen, ble den rent tilfeldig sett av nevnte 

Bjørn William Huseby. Tove Ottosson var nemlig søster til hans 

bestekompis, Per Gunnar Ottosson, som igjen var Bjørns forlover da 

han giftet seg i juni 1968. Familien Ottosson var meget stolte over 

Fra begravelsen til Kolbjørn Sundli i Soknedal 

   Knut Kristoffersen 



at Tove var forlovet med en kommende flyger. Det ga nok en viss status i det typiske 

arbeidersamfunnet på Høvik Verk. Bjørn husker veldig godt da presten kom med 

dødsbudskapet. Tovet sørget stort over tapet. På dette tidspunktet var hun gravid, og valgte 

som "enke" å ta abort, forteller Ellen Cronholm Pettersen. Det 

hele måtte ha vært en meget stor påkjenning for Tove. Hun ble 

senere gift med Freddy Meyer (bor visstnok i USA), og fikk en 

sønn: Morten, 5. juni 1961. Tove ble etter kort tid skilt, og mest 

levde som en enke. Mor og sønn bodde i hver sin leilighet i 

Fjordveien på Høvik. Hun døde av kreft i 1994, 55 år gammel. 

Sønnen Morten fikk også kreft og døde den 25. januar 2001, 39 år 

gammel. Den familiegrenen vår Knut Kristoffersen satt på, er 

utdødd. Men slekta lever likevel videre gjennom blant annet 

søstrene Ellen Pettersen, født Cronholm i 1949 og Vivi 

Cronholm, født i 1946. De bor i Bærum, og har henholdsvis to og 

ett barn. Far til søstrene er søskenbarn til Knut Kristoffersen.  

 

Tilbake til turen nordover mot Værnes. Før avgang fra Hamar 

hadde Olav Reksen sagt til flygelederassistent Lars Kristian 

Dyrkorn at han aktet å følge jernbanelinjen til Tynset, for så å 

krysse over Kvikne til Dovrebanen. Olav Reksen ventet altså 

nærmere en time på Hamar på at været skulle lette, slik 

meteorolog Næss hadde forespeilet. Det gjorde det også. Flyet tok 

av klokken 08:17. Reksen rapporterte tilbake til Dyrkorn i tårnet 

da de fant jernbanesporet. Dette var den siste kontakten noen 

hadde med Olav Reksen. Alt tyder på at det gikk bra nordover 

Østerdalen. Hvorfor Reksen valgt å ikke ta nordvestover ved 

Tynset, over Kvikne, vet ingen. De fortsatt til Røros, og passerte 

over det som skulle bli Røros flyplass. Dette observerte lensmann 

Kvikne, som senere fortalte at været var ganske så fint mellom 

bygene, med blå himmel, sol og litt nordavind. Å fly rundt byger, 

var og er en ganske normal måte å ta seg frem på, slik at det var nok fortsatt planen til Olav 

Reksen. Men hvorfor kom han ned i Gauldalen? Hvorfor ikke fra Røros til Reitan, Tydal og 

Selbu. Trolig på grunn av nettopp bygene, samt ønske om å komme over til Dovrebanen. Og 

kanskje ga han ikke opp planen om å mellomlande på Lade og sette av sin gode venn Sundli?  

 

Over Ålen synes det som LN-TVU blir presset litt lavere. Dagfinn Brattås sto oppe i  

Myrhauggrenda og mest så ned på flyet. Idar Stensli (45) sto ved jernbanelinen ved Storlien 

og arbeidet med en landbruksvinsj. Været var ganske så bra der han sto, men det så mørkt ut 

mot Svølgja. Han så flyet 200 meter rett foran seg. Det gikk så lavt at han så at det satt to 

personer i flymaskinen. Åsmund Aspås (38), og hans bror Valdemar Aspås, jobbet på taket til 

uthuset til Olav Bakås, ca. 100 meter sør av Eidet bro. Ole Tamlag (43) sto ved jernbanelinjen 

rett ved gården sin og snakket med jernbaneformann Per Reppe. De ventet på hurtigtoget. 

Alle disse hørte flyet. Eli Nesgård (35) var på Stensli stasjon. Hun så flyet samtidig som toget 

var inne på stasjonen. Margit Hov (45) var hjemme på Tamlagsrønning. Hun hørte flyduren. 

Kirsti Øien (43) som var inne i huset sitt fortalte at hun synes hun hørte et smell. Ole 

Kullbotten (62) både så og hørte flyet fra sin bopel. Alle disse observerte at det ble mørkt, og 

ganske så tykt i Svølgjaområdet. De hørte alle flyduren. Ottar Haugen (26), skogsarbeider, 

kom bilende nedover dalen forbi havaristedet. Han så da både ild og røyk fra den bratte 

åssiden. Han stanset bilen da han fant det hele litt merkverdig. Han stanset på nytt på første 

gården hvor Harald Åsen bodde. Harald kunne fortelle at folk hadde drevet blinking oppe i 

         Tove Ottosson 

         Ellen Pedersen                              

         Ellen Pettersen 



skogen, og de antok at det derfor var noen som hadde tent 

opp for kaffekoking. John Eide (59) kjørte grus på veien 

sammen med Peder Engan (63) og Leif Borren (50). De 

møtte flyet og stoppet bilen. Peder Engan gikk ut på 

stigbrettet. De syntes flyet var veldig lavt, og fant det hele 

underlig, fordi det var snødrev. Peder Engan mente at 

snøbygen som kom bak dem var "stinn som en vegg".   

 

Hvorvidt de om bord i LN-TVU var klar over Svølgja, er 

usikkert. Med stor sannsynlighet ble de klar over dette 

trange passet for sent. Olav Reksen manøvrerer flyet ned i 

den trange dalen. Det er en del snødrev, runder svingen 

og møter en kraftig byge. Grunnet topografien kunne han 

ikke se bygen før han møtte den. Nordvesten kastet bygen 

midt i fleisen på ham, samtidig som Reksen brekker den 

lille Cessna'en i en 180 grader sving, en sving som 

nødvendigvis måtte bli skarp i den meget trange dalen, hvor det skogbevokste terrenget ved 

elva faller i 40-50 grader, og lengre opp reiser fjellrabber seg med en stigning på 60-70 

grader. Faren for å "ståle" var stor (miste motorkraften). Flyets totale vekt var på 975 kilo. 

Trolig var dette første og siste gangen noen hadde vært nede i selve Svølgja med fly! 

Nordvesten oppfylte stedsnavnets betydning og svelget hele flymaskinen. Olav Reksen som 

nettopp hadde kommet rundt en høyresving, visste at han måtte få full power, og svinge 

øyeblikkelig til venstre rundt den samme svingen. Selv om han nå fikk snøen bakfra, og så litt 

bedre, var det selvsagt ikke tilstrekkelig. Han hadde ikke kraft nok til å trekke opp av juvet, 

og plutselig tar høyre vinge ned i første tretoppen. Muligens lå flyet da i en steil sving. To 

trær til blir kuttet, og flyet faller stupbratt, mest loddrett ned. Alle tre om bord mistet livet. Et 

armbåndsur som ble funnet hadde stanset på 10:39:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dagfinn Brattås, høsten 2015 

Larsstuvold 



Samtidig som det fatale skjer i Svølgja, var Morten Reksen (bror til 

piloten) på oppdrag til Trondheim på motorsykkel. Han var den dagen 

på rep i militærleiren på Lånke i Stjørdal. Bygene var så tette at han 

måtte stoppe på grunn av snøværet, indirekte den samme værfronten 

som tok brorens liv. Morten forteller meg at han hadde en underlig 

følelse den dagen. Det ble bekreftet da kompanisjefen kalte ham inn 

om kvelden og fortalte at hans bror var savnet. 

 

På vakt ved områdekontrollen (flygekontrollen) på Værnes var Kalle 

Garshol og Morten Petterson. (De gikk så av for så å komme på 

nattvakt igjen). På vakt kom Johan Skavhaug, som mottok meldingen 

om det savnede flyet. Etter å ha sjekket med avgangstedet Fornebu, 

ble Pettersen i Widerøe på Lade ringt opp. Han mente at flygerne var 

meget godt kjente på ruten, og at det trolig var motvind. De ville derfor 

se det litt an. Pettersen vil likevel ta kontakt med Tynset med tanke på en mulig landing der. 

Flygekontrollen ringte kl 10:45 til Myhre i Tynset flyklubb, som ikke hadde sett eller hørt 

noe. Klokken 11:15 overtar den lokale redningssentralen på Værnes søksarbeidet under 

ledelse av Bjarne Djupvik. Widerøe blir forespurt om de ønsket iverksatt full ettersøkning. 

Klokken 11:30 slås det full alarm, og togleder i Trondheim og på Hamar blir varslet, likeså 

Uttrøndelag politikammer, samt det militære. Klokken 12:10 settes en Otter på Ørland på 

beredskap, samt fly på Værnes. Klokken 12:17 (z) er man i høyeste distress fase, da 

drivstoffet teoretisk skal være oppbrukt. Det kommer inn melding fra Fornebu at flyet hadde 

blitt observert klokken 07:50 da det passerte Rena. 

 

Klokken 12:30 tar en Saab Safir fra 

Flygeskolen av for værtest, og 

meddeler at været er for dårlig for 

andre fly. Beredskapshelikopteret på 

Ørland blir bedt om å komme til 

Værnes. Nå begynner det å komme 

inn meldinger om at flyet er sett og 

hørt i Rørostraktene ca. 10:30A. 

Kl 13:15 scrambles en ny Saab Safir 

(Oxford 41) for værtest. Klokken 

13:20 ringer formann ved Hokstad 

ammunisjonslager på Melhus og 

forteller at han har hørt en egenartet 

smell i nærheten. Samtidig kommer 

det inn en telefon fra løytnant 

Granviken som meddeler at han har 

hørt flydur øst av Melhus leir  kl 

11:15 A. Lt. Granviken jobbet i 

Hæren, var bror av general 

Granviken (mine slektninger), og 

døde av kreft i 1980.  

 

Oxford 41 melder om brukbart vær for søk, og dirigeres mot Vassfjellområdet. Her oppstår 

det altså et mulig bestemt søksområde, som villeder den lokale redningssentralen litt. Men 

dette blir kansellert da det kommer melding fra Ålen lensmannskontor om flydur ved 

Hessdalen ved 11-tiden. Samtidig ringer Glåmos sentral og forteller at muligens et fly har 

    Havarikommisjonen har nettopp ankommet åstedet den 3. mai 

 Havaristedet 

          Morten Reksen 



snudd i Hessdalen og gått sørover mot Fjellsjøen. Oxford 41 forlater Vassfjellet og setter 

kursen mot Singsås. En ny Saab Safir (Oxford 20) tar av fra Værnes 11:55 for å søke i 

områdene rundt Reitstøa, Holtsjøen og Samsjøen. Oxford 45 tar av for å være sambandsfly. 

 

Men redningssentralen blir litt i villrede igjen da det kommer inn melding om at fly er hørt 

ved Kongsvoll i retning Knutshø, altså på Dovrefjell. Flere observasjoner kommer inn 

vedrørende flydur, slik det er vanlig. Men så: klokken 14:55 ringer Hessdalen sentral og 

forteller om flydur ved 10-11-tiden som "sluttet brått". Pluss at det er sett "varme" i Svølgja. 

Sekunder etterpå kommer det melding fra lensmannen i Ålen med samme info om "et 

varmeblaff" mellom Ålen og Haltdalen, ved Åsen gård - i en åsside ved elva Hesja der den 

renner ut i Gaula. Lensmannen sender folk dit. Klokken 14:55 lander Widerøes LN-BFS på 

Værnes fra Fornebu. Klokken 15:10 forteller Uttrøndelag politikammer at flyet trolig har gått 

ned på grensen mellom Ålen og Haltdalen. Klokken 15:39 melder samme politikammer at 

flyet er funnet ikke langt fra riksveien der Hesja renner ut i Gaula. I loggen står følgende: 

"Begge ombordværende omkommet". Merkelig at to, men ikke tre var "funnet". Eller hadde 

det stått i reiseplanen at det kun var to om bord, og dermed ble det dette tallet som sirkulerte. 

Se lengre ned: Sundli skulle "opprinnelig ikke være med". 

 

Det tok sin tid før meldinger om flyet kom til lensmannen. Og enda lengre tid før flyet ble 

funnet. Flyet kom som nevnt i brann, men været forhindret trolig skogbrann. På Morka ble de 

oppringt av lensmann Holden ca. klokken 16:00 med ønske om noen kunne ta seg en tur ned 

mot Svølgja fra den siden. John Morken, og sønnen Per (24), sammen med Konrad Kvam tok 

seg nedover den bratte 

hellingen, og Per var den 

første som kom fram til 

havaristedet, ca. 50 meter i 

luftlinje fra riksvei 130 

mellom Støren og Røros, 

noen meter sør av der elva 

Hesja renner ut i Gaula, 

mellom Haltdalen og Ålen, 

i et trangt pass som altså 

heter Svølgja. I dag heter 

veien: fylkesvei 30, og går 

i tunnel forbi åstedet 

gjennom Storhåmmåren. 

Det hadde gått seks timer 

siden flyet hadde styrtet. Fra gammelveien utenfor tunnelen nytter det ikke å ta seg over 

Gaula. En tradisjonsfortelling uti Morka går ut på at John og Per så og hørte det på hesten da 

flyet falt ned, uten at de akkurat der og da klarte å tolke hestens oppførsel. Inge Morken var 

på skolen den dagen. Han og flere av skoleungdommene så flyet, og var enige om at dette 

kom til å gå galt. Om natten før havarikommisjonen kom nordover, ble det holdt vakt ved 

flyvraket. Blant de som holdt vakt var Per Engan, Hans H. Engan og Jon Olav Nesvold. 

 

Havarikommisjonen kom oppover med nattoget til Støren og med politibil til havaristedet, 

hvor de ankom fredag 3. mai kl 08:15. De returnerte samme dag til Oslo med nattoget, og 

ankom Østbanestasjonen klokken 07:15 lørdag morgen. Gjennom NTB ble det i NRKs 

nyhetssending kl 08:00 sendt ut en melding fra havarikommisjonen om den antatte årsaken til 

ulykken. I dag ville det ikke ha hendt. I dag tar det måneder og år før en konklusjon kommer! 

               Jon Olav Nesvold                        Per Morken, 11. oktober 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da flyvraket ble frigitt, ble motoren og store deler fraktet til Haltdalen stasjon. De tre 

forulykkede ble båret ned den bratte hellingen til bredden av Gaula, og fraktet over til 

riksvegen med en båt som Arne Kvernmo fra Haltdalen hadde stilt til disposisjon. Jarne 

Sagløkken (ref. Lapwing) hadde vært på hvalfangst, og hadde en spesiell overlevelsesdrakt 

(mot kaldt vann). Hans datter Lillian forteller at han tok på seg denne drakta og tok seg over 

Gaula før båten ble anskaffet. Havarikommisjonens rapport roter litt mellom alfatid og 

zulutid. Den har heller ikke oppdaget misforholdet hva gjelder havaritidspunket mellom toget 

på Stensli stasjon og armbåndsuret som ble funnet, som utgjør hele 11 minutter. 

Havaritidspunket må derfor ha skjedd nærmere 10:33, og at armbåndsuret først stanset da 

flammene tok for seg noen minutter etter at flyet tok bakken. 

 

En stund var det stor usikkerhet om hvem den tredje om bord var. En tredje person var nemlig 

ikke innmeldt til Widerøes operative kontor på Fornebu. Widerøe opererte med kun to om 

bord, nemlig Reksen og Kristoffersen. Men Dyrekorn på Hamar bekreftet at det var tre 

          Per Morken, Berit Nøkleberg Morken, Inge Morken og Ola Morken på åstedet den 11. oktober 2015 



ombord  da flyet forlot Stavsberg. Etter noen telefonrunder i miljøet på Fornebu, kom det 

frem at trolig Kolbjørn Sundli hadde blitt med. I lang stund ble dette ikke offentliggjort, og 

identifikasjonen var vanskelig. Lensmannen valgte likevel å forberede mor Sundli i Soknedal 

på det verste. Det gjorde heller ikke situasjonen bedre for familien Sundli å få vite at Kolbjørn 

ikke hadde formell tillatelse til å være med, ref. rapporten fra Friis Baastad. Og som om det 

ikke var belastning nok for den tapre familien i Soknedal, kom det senere frem at det 

opprinnelig ikke var meningen at Kolbjørn Sundli skulle være med i det hele tatt, da han 

hadde såkalt "fri-to" med SAS til Værnes, underforstått: billett med SAS. 

 

Ingeborg, søster til den omkomne Kolbjørn Sundli, er litt usikker på om mora fikk denne 

"warningen" fra lensmannen først. Det fortelles at da presten og lensmannen kom med det 

offisielle budskapet til mor Lovise, var ungene på kino. Der ble de hentet og tatt med hjem.  

 

 

 

Undertegnede, med ganske mange år i luftfarten på ulike nivåer og plattformer, kan ikke se at 

det var noe skjødesløst over Olav Reksen sin disposisjon og valg hva gjelder det 

luftfartsmessige. Rett nok etterkom han ikke sin sjefs klare ordre, men følgende konklusjoner 

står ganske så fast. Det finnes ikke noe grunnlag for at kvelden før hadde påvirket Reksen sin 

Tidsvitner fra den gangen i 1957 tilbake i Svølgja den 21. mai 2016 
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bedømming. Det var ikke alkohol med i bildet. Lars Kr. Dyrkorn i tårnet på Hamar har i sin 

rapport til Havarikommisjonen skrevet at Reksen og de to andre "virket opplagte, friske og i 

god form". Flyger Odd Moen fra Lysaker har fortalt at det ikke ble drukket alkohol den 

kvelden hjemme hos Kleivan. Moen sa for øvrig i sin forklaring at Reksen var måteholden i 

sitt alkoholforbruk, hadde vært hans instruktør og var en flink flyger, men noe "frisk av seg" i 

lufta. Det finnes ikke noen brudd på reglene, utover det vi kaller "airmanship". Sistnevnte da 

med tanke på vurderingen av rådende værforhold. Flere observasjoner av flyet oppover 

Østerdalen, samt på Røros, tilsa at det ikke var vedvarende snøvær, men bygevær, sågar blå 

himmel og sol innimellom, et typisk fenomen på vårparten. Evnen til fornuftstenking var 

dessuten satt under veldig moralsk press, selv om Olav Reksen uheldigvis hadde satt seg selv 

i en kinkig situasjon, ved å utsette turen. Da været skapte utfordringer, lot tankene seg 

dominere overfor sjefen og selskapets forpliktelser den dagen, ref. oppdraget for 

Luftvernartilleriet på Værnes. Svølgja er ikke et sted du frivillig flyr igjennom. Olav Reksen 

ble trolig presset ned, og at en byge skulle dukke opp rundt svingen akkurat i de få sekundene 

han befinner seg der, må karakteriseres som "uflaks". Noen 

sekunder til og flyet hadde vært igjennom. Det tilsier ikke at han 

ville hatt fritt leide frem til Lade og Værnes, været var marginalt 

for kontaktflyging, bygene tette og kraftige, men dog…...  

 

Reglene for kontaktflyging var klare nok i 1957, og Olav Reksen 

brøt ingen av disse. Hans vurdering tapte bare mot en 

enkeltstående snøbyge, som ikke var en overraskelse i seg selv, 

men terrenget var ikke forventet, og han kom lavere enn det som 

normalt sett skal skje og dermed kom under laveste høyde for 

visuell flyging. Ingen flyr frivillig ned i selve Svølgja. Reksen ble 

presset ned. Det ene tok det andre i løpet av noen sekunder rundt 

en sving. Havarikommisjonen, som besto av J. K. Christie (min 

nære slektning), Wilhelm Mohr (d. 26.09.2016) og Gullbrand 

Slekt og familie av Olav Reksen og Kolbjørn Sundli i Svølgja, lørdag 21. mai 2016 
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Nyhus, bemerket viktigheten av å få 

til et samlet sett av statlige 

driftsbestemmelser for ikke-

regelbundet flyging. Slike 

bestemmelser måtte antas å ville ha 

en sterkere virkning overfor 

flygende personell, enn de til dels 

variable sikkerhetsbestemmelser de 

ulike selskap hadde. 

 

Ulykken i Svølgja fremskyndet 

debatten om viktigheten av en 

flyplass på Røros. Røros flyklubb 

ble stiftet 7. oktober 1955, og 2. juli 

1956 ble Bergstaden flyplass A/L 

dannet hvis formål var å få bygget 

en godkjent flyplass for større fly på 

Røros. Første flyet landet på 

Bergstaden flyplass 17. juli 1956. 

Avisene dagen etter flyhavariet til 

Olav Reksen i Svølgja, var ikke bare 

opptatt av at Johan Falkberget hadde 

flyttet fra Røros tilbake til 

Rugldalen. Men flere kommenterte 

hvor farlig "Rørosvidden" var for flyging, og at nå måtte det bli fart på andelstegningen for 

Bergstaden flyplass. Hittil hadde det blitt tegnet aksjer for kr 117 928. Uansett hadde altså 

Olav Reksen en alternativ landingsplass. Flyplassen på Røros ble offisielt åpnet 19. juli 1957 i 

22 grader og tordenvær. 

 

Det er flere fly som har fått et ublidt møte med øvre deler av Gauldalen. Blant annet måtte den 

senere kjente Erling Drangsholdt i NRK nødlande i Singsås i mars 1951 sammen med 

fagforeningsmenneske og senere ordfører i Selbu, Albert Uglem. Drangsholt jobben den 

gangen også i Widerøe. Se Stjørdalens krønike, bind 7, side 148. Enda mer kjent er 

sagnomsuste Gidsken Jakobsen. Sammen med Ville Läppänen hadde de med "Måsen" 13. 

Leder av Haltdalen historielag Liv Rønning og medlem Per 

Kristen Fløttum la ned blomster på vegne av historielaget 

(Foto: Jann Rønning) 



februar 1930 tatt av fra Aursunden. Over Haltdalen slo motoren seg vrang. Gidsken måtte 

landet ved Gåre Dampsag, om lag fire kilometer fra Haltdalen. Motoren lot seg lett fikse. 

Verre var det med flottørene. En snekkerkyndig person reparerte skadene, men så stakk en 

guttunge hull i lerretsvingen med en blyant. Gidsken fikk da sperret inne flyet med piggtråd. 

Paret ble boende hos Kirsti og Paul Gåre, hvor det heter seg at Gidsken og Ville forlovet seg. 

Det var en av mange forlovelser for Gidsken. Flyet ble demontert av svensken Albin 

Ahrenberg og fraktet til Trondheim 14. april. Gidsken Jakobsens merkverdige og eventyrlige 

liv tok slutt onsdag 13. juni 1990, på Tretten i Gudbrandsdalen, 81 år gammel. 

 

Så en liten interessant opplysning som den dyktige og entusiastiske Thor P. Broen i Nord-

Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening har funnet i en utklippsbok etter avdøde journalist 

Paul Moen på Tolga. (Thor P. Broen står fremst som nr. tre fra høyre, i solbriller  - på 

samlebildet nedenfor her). Vi husker alle Heronulykken på Hummelfjell den 7. november 

1956, som ble veldig kjent på grunn av at Rolf Kirkvaag og Knut Frydenlund var med. Rolf 

Kirkvaag kan vel regnes som en av Norges første virkelige kjendiser. Nok med det. I 

Adresseavisen  kan en i mai 1957, kort tid etter 

det fatale havariet i Svølgja, lese en liten notis 

som viser til et brev fra Rolf Kirkvaag datert 6. 

mai: "….takk for brev med tilbud. Men etter 

den siste flyulykken i Haltdalen (med det flyet 

jeg skulle reise til Os med) har jeg sagt til 

arrangørene i Os at jeg foreløpig avstår fra å 

fly. Er ikke bedre karen…." . Jeg kan ikke tolke 

dette på annet vis enn at også Kirkvaag skulle 

ha vært med Olav Reksen på den fatale turen. 

Kjente Olav Reksen storkjendisen Kirkvaag, og 

hadde lovet å ta ham med nordover?  

 

Men så var det "the rest of the story". Det er 

slik at når en jobber med en sak, har man en 

tendens til å støte borti mindre sidespor. Da jeg 

begynte med den saken, besøkte jeg familien 

Morken i Ålen. En hyggelig og jordnær familie, 

og den familien som på flere vis var nærmest 

havariet den gangen i 1957. Det var Ola Johan 

og Berit Morken fra Lånke i Stjørdal som tok 

meg med til slektsgården. Her fikk jeg blant 

annet møte Per som fant flyet og hans bror 

Inge. Sistnevnte bor fortsatt på gården, som de 

kaller Morka, mens Per har fått seg en leilighet 

i sentrum av Ålen. Området blir også kalt for 

Mattisan, og har nok navnet sitt etter en 

"Mattis" fra 1700-tallet som blir omtalt i 

avsnittet nedenfor her. Bjarne, far til Ola Johan 

Morken i Lånke, kom fra denne plassen og fikk seg både kjerring og gård i Lånke. Bjarne var 

en vel ansett mann i Lånkebygda og en svært driftig kar.  

Tidsvitne Helge Åsen i nærheten av 

havariestedet med en del av en flyvinge som ble 

funnet flere år etterpå. Den vil bli utstilt i 

Gammelgården i Haltdalen  

(Foto: Jann Rønning) 



Det kom tidlig folk til Morka. Gravhauger i området vitner om bosetning allerede i 

hedningtid. Morka er en plass som ikke fikk noe gratis, mang en motbakke og mye slit, litt 

isolert bak selve bygda, men med mye varme. En trivelig familie. Men en familie som har 

betalt en høy pris. For flere år siden fikk jeg ei lita bok hos Ola Johan Morken, om hans onkel 

Hallstein, skrevet av den kjente lokalhistorikeren Gudbrand Grøt, d. 2013. Det er ei lita bok, 

men med stort innhold. Den treffer på sin måte. Du kan ikke velge den bort, du blir berørt. 

Boka handler om Hallstein Morken som levde i 95 år uten å kunne gå. Han var også en del av 

Morka og Svølgja. På Morka føler de stolthet over han Hallstein, og det bør de også. Videre 

forteller de om bestemor Ingeborg Hallsteinsdatter som druknet i elva Hæsja i 1933, 53 år 

gammel. Bestefar Ole Johnsen hadde mistet sin første kone i barsel. Fem år senere sto  

bestefar Ole Johnsen oppe på høylasset da hesten brått skvatt til, og Ole falt ned fra lasset, 

brakk nakken og døde, 69 år gammel. Hver gang ble ikke livet enklere for de som satt tilbake. 

Sønnen Bjarne, far til Ola Johan og nevnte i avsnittet overfor, var 22 år og hadde nettopp 

startet som gruvearbeider på Knaben. Han kom hjem igjen og følte han måtte være hjemme 

uti Morka og hjelpe til. Det ble ikke mer gruvearbeid på ham. Søsknene hadde på kort tid 

mistet begge foreldrene under tragiske hendelser. Broren Hallstein var som nevnt sterkt 

handikappet og søstera var preget av sykdommen poliomyelitt. Og mellom disse to 

dødsfallene døde oldefar John Olsen i 1936, også han i samme husholdning. Først på 30-tallet 

var det fire generasjoner og ni personer i samme husholdning i det lille huset uti Morka, eller 

"utme Mathisøm" som de også kaller gården i daglig tale. 

                          De som møtte opp til minnemarkering i Svølgja, lørdag den 21. mai 2016 



Folket på Morka i dag forteller gjerne historien om denne Mathias (Mattis), som er opphavet 

til Mathiasspranget over Gaula, merkverdig nok akkurat i Svølgja der flyet i dette kapitlet falt 

ned. Skjebnens tilfeldighet i et historisk perspektiv. Mathiasspranget har altså navnet sitt etter 

han Mathias Paulsen Mobro, f. 1747. Han kjøpte Morka i 1785, og ga på den måten navnet 

sitt også til gården og området: Mattisan på dagens karter etter en dialekt som senere utviklet 

seg til Mathisøm. Han skulle være 

slik en sprek kar. En gang skulle 

han besøke kjæresten sin, Kari 

Olsdatter Lervoll, på Munkvoll 

på Byåsen i Trondheim, en ikke 

så liten tur på den tiden og med 

de samferdselsmidler som da 

fantes. Trolig var det apostlenes 

hester både att og fram. Det 

skulle vel bli ca. 25 mil t/r. Dette 

må ha vært i 1782. Da jobbet 

Mathias hos hytteskriveren. Han 

jobbet full dag lørdag, dro så til 

kjæresten og var tilbake på arbeid 

mandag morgen. Nå er det slik at 

det å komme seg fra Morka og 

ned i selve bygda, er på et vis en 

"omvei" når en i all fall skal 

nedover Gauldalen. Dette på 

grunn av at adkomsten til 

hoveddalen er sperret av Gaula 

rett nord av Morka og av elva 

Hæsja rett nordvest. Men 

tradisjonsfortellinga vil ha det til 

at denne Mathias hadde det 

travelt, var sprengglad i jenta og tok beneste veien. Han hoppet derfor over Gaula på det 

stedet som i dag bærer navnet Mathiasspranget, uttales Mattisspranget på dialekt. Den som 

besøker stedet får selv vurdere. Men som sagt, sprek skulle han visstnok ha vært. I alle fall var 

han så sprek på turen at han satte unge på jenta på Munkvoll.  

 

 

     Mathiasspranget over Gaula sett sørfra                                                    ….. og sett nordfra  


