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Mange 
bilder
Lauren hadde planer om selv 
å være til stede ved kransened-
leggelsen, men det lot seg ikke 
gjøre grunnet koronasituasjonen. 
Men Marit ble hennes «stedfor-
treder». Hun satte også pris på 
at det var mange fra Elwoods fa-
milie som møtte opp da Colonel 
Jeff Drummond, Sergeant Vickie 
Archambault og Bjørn Hernes 
kom fra den kanadiske ambas-
saden og gjennomførte en svært 
høytidelig kransenedleggelse. 
Drummond holdt en tale ved 
graven og fortalte litt om den 
sterke kjærlighetshistorien, men 
påpekte også Elwoods innsats 
for å forsvare Norge under kri-
gen og de sterke båndene som 
finnes mellom Canada og Norge. 

Følget fra ambassaden hedret 
også de falne fra Grorud ved 
bautaen i minnelunden, og fikk 
også se hvor få meter det er 

mellom Elwoods og Trygve Lies 
gravplasser.

 Enda mer forbauset ble de 
da de ble fortalt at Ole Reistad 
kom fra Furuset så nær Grorud. 
Etter kransenedleggingen møt-
tes man inne i Grorud kirke. 

Praten gikk i kirkerommet 
med kaffe og kaker på bordet, 
og Jeff Drummond kunne 
fortelle at kransen blant annet 
inneholdt lønneblad (maple 
leafs) som står så sterkt i Ca-
nada og blant annet er på det 
kanadiske flagget. 

Det hele etter ønske fra 
Lauren. Tor kunne vise fram et 
par album med mange bilder av 
Elwood som pilot. Nå som de 
hadde fått vite om Marjorie og 
fått bilder av henne fra datteren 

Lauren, kunne de kjenne henne 
igjen på flere bilder.

En vakker ung kvinne som de 
tidligere ikke hadde noen forme-
ning om hvem var! Nå vet de 

også at Marjorie døde 19. mars 
2000 og var gift i 50 år med den 
kanadiske filmskaperen Grant 
Crabtree som døde i 2008. Selv 
jobbet hun som filmmanusfor-
fatter.

HMS «Devonshire» var 
en britisk krysser. Hun 
begynte sin karriere med 
1. krysserskvadron i Mid-
delhavet og ble stort sett 
der fram til begynnelsen 
av andre verdenskrig.

Hun deltok i den allierte kam-
panjen i Norge og evakuerte den 
norske regjeringen og kongen og 
kronprinsen 7. juni 1940. 

Resten av 1940 tok hun del i 
operasjoner mot Vichy-franske 
territorier i Afrika. I januar 1941 
ble hun sendt til Sør-Atlanteren 
for å ta del i jakten på den tyske 
hjelpekrysseren «Kormoran», 
men uten å lykkes. 

Mellom mai og september tok 
hun del i operasjoner utenfor 
kysten av Norge og Russland. 
2. november 1941 greide HMS 
«Devonshire» sammen med 
styrken hun ledet å kapre en 

hel Vichy-fransk konvoi øst 
for Kapp det gode håp. Senere 
samme måned, 22. november, 
senket hun den tyske hjelpekrys-
seren «Atlantis» nord for As-
cension i Sør-Atlanteren. I mars 
1942 var hun i Indiahavet, og i 
april tok hun del i erobringen av 

Madagaskar. Fra mars 1944 og til 
slutten av krigen tjenestegjorde 
hun i hjemmeflåten, og dekket 
blant annet hangarskip i raid mot 
norskekysten. 

Etter krigen ble hun bygget 
om til treningsskip i 1947, og 
forble i denne rollen frem til hun 

ble solgt for opphugging 16. juni 
1954.

Listen over flyvere som var 
ombord på «HMS Devonshire» 
på overfarten fra Norge til 
England: Johan Christie, Seve 
Bulukin, Sverre Barkald, Gun-
nar Kristiansen, John Ryg, Arnt 
Hvinden, Kjell Torhaug, Knut 
Christensen, Hallvard Vikholt, 
Erik Haabjørn, Arne Storm, 
Elwood Ericksen, Einar Tufte 
Johnsen, Harald Strøm, Kristian 

Nyerrød, Martin 
Gran, Christian Fr. 
Jean-Hansen, Karl 
Th. Jakobsen, John 
Schou, Ørnulf Hat-
ledal, Erling Fleten 
og Bjørn Pedersen.

Det var «DS 
Lyra» som senere 
brakte Elwood fra 
England til Toron-
to, Canada. Skipet 

startet fra Liverpool og gikk 
innom Glasgow før overfarten til 
Toronto den 19. juli 1940. 

Hun ble bygget som passa-
sjerskip i Tyskland og sjøsatt 22. 
februar 1912. Solgt i mai 1925 til 
A/S Det Bergenske Dampskibs-
selskap og omdøpt til DS Lyra. 
Høsten 1939 ble hun leid av Det 
kongelige Forsvarsdepartement 
som troppetransportskip og 
disponert av marinen. Skipet 
grunnstøtte og sank 9. juli 1958 
utenfor Tor i Rødehavet på reise 
fra Jeddah, Saudi-Arabia til 
Suez, Egypt.
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Seilte sammen med kongen, kronprinsen og Trygve Lie

«HMS DEVONSHIRE».

«DS LYRA».

Det er vanskelig i ettertid 
å vite hvordan Marjorie 
og Elwood hadde det 
sammen. Det var ikke 
lange tiden de fikk med 
hverandre. 

Men det skinner igjennom at 
kjærligheten var sterk når hun 
fortsatte å tenke på Elwood og 
stadig fortelle om ham til dat-
teren. Dessuten var hun sterkt 
knyttet til Margaret Wold, gift 
med Ragnar Wold som også var 
ved «Little Norway». Minnet 
om Elwood levde sannsynligvis 
sterkt gjennom dette vennskapet. 

Men skjebnen ville ikke at 
Marjorie og Elwood skulle få 
oppleve det samme. Båndet på 
kransen som ble lagt ned hadde 
hilsenen: 

«Alltid elsket og husket av din 
kanadiske familie». 

Men det var ikke bare minnet om 

og en hedring av Elwood. Det var 
også på sitt vis en siste kjærlighets-
erklæring fra Marjorie gitt gjennom 

Lauren, 80 år etter tragedien. Og 
det er ikke til å komme utenom at 
man fikk en viss følelse av at de som 

aldri fikk hverandre mens de levde, 
satt sammen og så ned på oss den 
septemberdagen ved graven!

Siste kjærlighetserklæring

HØYTIDELIG MARKERING: Sergeant Vickie Archambault og 
Colonel Jeff Drummond, sammen med Marit Andresen, hedrer Elwood 
Ericksen ved hans grav på Grorud kirkegård.

ELWOOD ERICKSEN. MARJORIE MORSE.

KOMMENDE FLYVERE: På dette bildet fra flyskolen på Kjeller er høyst sannsynlig Elwood Ericksen nr. 
7 fra høyre.

NORSK KRIGSHELT: Jeff 
Drummond og Vickie Archambault 
kom tett på Elwood Ericksens 
dramatiske historie gjennom de 
mange bildene av ham.


