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Han var en ung jagerpilot fra 
Grorud. Hun en ung kvinne 

fra Canada. Kjærlighet oppsto. 
Men skjebnen ville det annerle-
des. 

80 år etter at Elwood Norman 
Ericksen omkom under en 

nattøvelse i 1941, legges det ned 
en krans på hans grav på Grorud 
kirkegård. 

Militærattache Colonel 
Jeff Drummond ved 

den kanadiske ambassaden i 
Norge står foran graven med 
kransen. 

En kjærlighetshistorie vil med 
dette få sin avslutning!

ROLF E. WULFF

29. september 1941 setter jagerpilot O. 
Kristiansen seg ned i London og skriver 
sitt livs vanskeligste brev. Det er adressert 
til Marjorie Morse i Canada. Han åpner 
brevet med å skrive: 

«Jeg er redd for at jeg har veldig dårlige 
nyheter å komme med, og jeg spør deg om å 
være modig og holde motet oppe etter hvert 
som du leser de linjene jeg sender deg».

Fikk brev
Så fortsetter han: 

«Jeg har kun møtt deg én gang, men jeg 
har hørt veldig mye om deg. Jeg forsto at du 

var veldig glad i ham og skjønte også at du 
betydde veldig mye for ham. Han snakket 
om deg nesten hele tiden og ble alltid så 
glad når han fikk brev fra deg. Stoltheten 
han følte når han viste oss bilde av deg var 
aldri til å ta feil av. Derfor blir det enda mer 
smertefullt for meg å fortelle at vi aldri vil få 
se ham igjen. Siden jeg er hans eldste venn, 
føler jeg det er min plikt å fortelle deg at han 
døde i en ulykke i forbindelse med nattfly-
gingstrening rundt klokken 8.00 om kvelden 

den 29. september ved Chilbolton, Hamps-
hire, England».

Videre i brevet forteller Kristiansen at 
Elwood Norman Ericksen var den mest po-

pulære piloten i skvadronen, 
samtidig som han var en av de 
beste. Han var alltid livlig på 
sin helt underlige, rolige måte. 

Han skriver også om 9. april 
1940 da Elwood sto utenfor 
flyskolen på Kjeller med mas-
kingevær og skjøt mot de tyske 
flyene som slapp bomber rundt 
ham. Når han gikk tom for 
ammunisjon løp han etter mer, 
men da han kom tilbake var 
både geværet og alt annet rundt 
blitt fullstendig smadret av en 
bombe. Det siste skriver Kristi-
ansen for å fortelle Marjorie om 
motet Elwood viste den dagen.

Godt humør
«Jeg er ikke den som har lett for 
å bli berørt. Jeg har mistet mange 
venner i det siste, uten at det har 

gått inn på meg. Det ser ut til at man 
blir «vant med det», skriver Kristi-
ansen. Men han legger til at det er 
annerledes denne gangen. 

«Elwood var så ung og alltid så snill. 
Hvorfor akkurat han? Han hadde så mye å 
leve for og var i så godt humør siste gangen 
jeg traff ham. Det er vanskelig å skjønne at 
vi aldri skal få se ham igjen, aldri høre stem-
men og latteren. Jeg er stolt over at jeg kjente 
ham veldig godt og hadde ham som en god 
venn». 

 Avslutningsvis skriver Kristiansen til den 
unge Marjorie at de alle vil savne ham, men 
også at Elwood ganske sikkert ville ha spurt 

henne om å prøve å glemme ham og ikke 
sørge for mye, men leve videre og prøve å 
bli glad og lykkelig igjen.

Men, Marjorie glemte aldri Elwood!

Nyland verksted
Akers Avis Groruddalen sitter sammen 
med Tor Klette Eriksen og fetteren Arne 
Eriksen (som jobber i avisen). De vil for-
telle om starten på denne historien. 

– Vår bestefar Karl Edgar Eriksen ble 
født i 1886 og kom fra en velstående familie 
i Bergen. Allerede 14 år gammel dro han til 
sjøs og seilte over hele verden, før han gikk 
i land og slo seg ned i bydelen Brooklyn 
i New York. Der traff han Laura Helene 
Andersen fra Fredrikstad, som besøkte søs-
teren som bodde der. De giftet seg og flyttet 
til Baltimore og fikk sønnene Edgar Leif 
som var min far og Elwood Norman som 
var Arnes og min onkel, forteller Tor.

– Bestefar utdannet seg som elektrosvei-
ser og fikk senere jobb i Norge hvor han 
skulle lære opp elektrosveisere i NSB på 

KANADISK SKJØNNHET:  
Marjorie Morse var en 

vakker ung kvinne fra 
Toronto. Hun var  

20 år da hun  
traff Elwood 
Ericksen.

GAMLE MINNER: Fetterne Arne Eriksen 
(t.v.) og Tor Klette Eriksen går gjennom flere 
album med bilder og brev fra onkelen Elwood 
Ericksens liv.

Hun glemte aldri 
sin første kjærlighet 

SJARMERENDE PILOT: Elwood 
Norman Ericksen fra Grorud 

var en høyt aktet pilot, 
meget populær blant 

de andre pilotene og 
en humørspreder. 
Han var 21 år 
da han traff 
Marjorie 
Morse.

... krigshelten  
fra Grorud

BREV:  
Brevet som Marjorie mot-
tok med dødsbudskapet om at Elwood Eric ksen  
hadde omkommet i en flyulykke under en nattøvelse.


