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Nyland verksted. Familien flyttet aldri 
tilbake til USA. De slo seg ned i Bek-
kenstenveien som var i gangavstand til 
Nyland, deretter på Romsåssletta og 
senere i Karl Flods vei (Ammerudveien 
på den tiden). 

– I Norge kom min far George «Gog-
gen» Charles Stanley til verden, og han 

startet senere Grorud Bok og Papir som 
jeg etter hvert overtok og drev helt til jeg 

begynte i Akers Avis Groruddalen, sier 
Arne.

Følge kongen
De tre brødrene ble på hver sin måte mot-
standsfolk under krigen. Edgar ble lagleder 
i Milorg 13 131. En av gutta på skauen som 
blant annet tok imot slipp. George ble 
involvert i illegalt arbeid, før han måtte 
rømme. Da gikk veien gjennom Sverige og 
til Arkhangelsk i den gang Sovjetunionen 
og derfra med båt til England. 

Elwoods krigshistorie kan man si begynte 
da han 17-år gammel kom inn på flyskolen 
på Kjeller ved å lyve litt på alderen. Tre 
år senere var han stasjonert på Kjeller da 
tyskerne angrep. 

Han var senere med i slaget om Narvik 
som jagerpilot (9. april til 8. juni 1940). 
Dagen før, 7. juni, innså man at slaget om 
Narvik var tapt. 

Da ga Kaptein Ole Reistad fra Furuset et 
knippe flyvere følgende valgmuligheter: 

«De som vil, kan dra hjem. De som vil 
kan dra til Finland. De som vil til England, 
kan følge kongen». 

Elwood ble en av flyverne som da reiste 
med kongen, kronprinsen og den norske 
regjeringen fra Tromsø til England med 
«HMS Devonshire» - båtturen som ble siste 
etappe av «Kongens flukt».

Det vil si at Elwood Ericksen, oppvokst 
i Bekkenstenveien og Trygve Lie, oppvokst 
i Grorudveien (to veier som møtes nederst 
på Grorud) dro sammen med «HMS De-
vonshire» til England. I dag ligger gravene 
til disse to på Grorud kirkegård - 10 meter 
fra hverandre! 

19. juli 1940 ble Elwood med troppetran-
sportskipet «DS Lyra» fra Liverpool/Glas-
gow over til Toronto i Canada, hvor «Little 
Norway» ble etablert ved flyplassen Island 
Airport/Lakeside Home på øya Centre 
Island sør for Torontos havnelinje. 

I januar 1941 er det Furuset-gutten Ole 
Reistad som overtar kommandoen ved 
treningsleiren for de norske flyverne.

Snart skulle Elwood møte Marjorie Dean 
Morse fra Toronto/Black Lake, Haliburton.

Kjærligheten blomstret
Det er ikke utenkelig at de møttes første 
gang på «Vesle Skaugum». Det var en rekre-
asjonsleir for flyverne som ble etablert sent 
på våren 1941, og som lå på en landstripe 
mellom Dotty Lake og Oxbow Lake, om 
lag 25 norske mil nord for Toronto.

Et bilde viser de to i lystig lag med et 
«norsk bilde» hengende på veggen bak, 
hvilket tilsier at det er «Vesle Skaugum» (et 
sted prins Harald også besøkte og hvor Ole 
Reistad ble som en reservefar for ham). 

Elwood og Marjorie ble et par og kjærlig-
heten blomstret. Elwood ble senere beor-
dret til England for å fortsette sin krigsinn-
sats ved det norske luftforsvarets enheter 

der, som var organisert som skvadroner, 
som igjen var underlagt Royal Air Force 
(det Kongelige britiske luftforsvaret). 

Men 29. september skjedde den fatale 
ulykken. Elwood ble gravlagt på kirkegår-
den Shooter Hill i London hvor falne nord-
menn ble lagt til hvile under krigen. Etter 
krigen fikk Elwood sin grav på Grorud. 

I minnelunden ble det også reist en bauta 
over falne fra Grorud under krigen, hvor 
Elwoods navn naturlig nok står. Bautaen 
ble avduket av Ole Reistad i 1946. Hvert år 
legges det ned en krans ved bautaen på 17. 
mai. I 1995 var det Elwoods bror Edgar som 
holdt tale ved bautaen på nasjonaldagen.

Nesten 80 år etter ulykken kommer en 
henvendelse til den kanadiske ambassaden 
i Norge fra en Lauren MacNeil i Nova 
Scotia, Canada. Hun spør om det er mulig 
å få hjelp til å legge ned en krans på graven 
til den norske jagerpiloten Elwood Norman 
Ericksen. Men hun aner ikke engang hvor 
den er. 

Lauren er datteren til Marjorie!

Veldig forelsket
Ambassaden starter 
jakten på graven og finner 
ut at den er på Grorud. 
De får vite at det er Marit 
Andresen, Tors søster 
og Arnes kusine, som 
disponerer gravplassen. 
Marit får en henvendelse 
hvor det fortelles at den 
kanadiske ambassaden 
vil legge ned en krans 
på graven til Elwood for 
å markere 80-års dagen 
for hans død - på vegne 
av Lauren MacNeil. Det 
er noe Marit og resten 
av familien til Elwood 
ser på som en stor ære, og de takker for 
invitasjonen til å bli med på markeringen. 
Da begynner Marit og Lauren å korrespon-
dere med hverandre, og Marit får vite litt 
mer om Marjorie og Elwoods korte, men 
intense kjærlighetshistorie.

Lauren synes det er fantastisk at hun har 
fått kontakt med noen i familien til Elwood. 
Hun hadde gitt opp håpet om å få det til og 
kan blant annet fortelle følgende: 

«Jeg har alltid visst om denne flygeren fra 
Norge siden jeg var ung. Mor pratet alltid 
om ham, og jeg skjønte at hun måtte ha vært 
veldig forelsket og aldri klarte å glemme 
ham, selv om hun giftet seg og stiftet familie 
etter hvert. Elwood må ha betydd enormt 
mye for henne. Faktum er at hun sørget over 
ham resten av livet. I de senere årene har 
jeg fått vite mer om hva skjedde ved «Little 
Norway» i 1940/41. 

Nå er jeg 70 år og begynte seriøst å lete et-
ter Elwood og gravstedet hans. I begynnelsen 
fant jeg fram til David Wold, sønnen til min 
mors beste venninne, Margaret, som var gift 
med Ragnar Wold som også var jagerpilot i 
det norske flyvåpenet. 

Margaret og Ragnar var altså en annen 
norsk/kanadiske kjærlighetshistorie knyttet 
til «Little Norway». Men vi klarte ikke å fin-
ne ut noe om graven til Elwood. Redningen 
ble den kanadiske ambassaden i Norge.»

PAR: Innerst ved veggen sees Elwood og Marjorie sittende tett sammen. I og med at dette er 
tatt i et festlig lag og med det norske flagget på veggen, kan vi anta at det ble tatt på «Vesle 
Skaugum», et rekreasjonssted for de norske flyverne da de ikke var på sin faste treningsbase 
«Little Norway».

VED KIRKEN: Sergeant Vickie Archambault og Colonel Jeff 
Drummond foran Grorud kirke med kransen.

IMPONERT MILITÆRATTACHÉ: John Drummond gikk nøye gjennom 
all informasjonen familien til Elwood Ericksen hadde samlet sammen om 
jagerpiloten fra Grorud.

Kjærlighetshistorien mellom skjønnheten 

fra Canada og jagerpiloten fra Grorud

fikk sin avslutning 80 år etter hans død

Bla om.


