Samtale med Magnar Lundal om ulykken på Myrledmyrane.
Magnar sin fremstilling av hendelsen er; «Jeg sto like ved Alf. Han satt på kne og hakket på en granat. Jeg
husker at jeg maste, for jeg ville absolutt ikke gå glipp av radioprogrammet Ønskekonserten. Det var akkurat da
det smalt. Jeg minnes at det var en mandag, for vi skulle komme oss tilbake innen Ønskekonserten på radioen
begynte. Det var jo det store den gangen. Jeg tror ikke at jeg helt forsto hva som hadde skjedd. Antakelig var
jeg i sjokk. Selv fikk jeg jo mange splinter over hele meg, og da spesielt i lårene. Men det gjorde ikke vondt. Jeg
kjente ikke smerte i det hele tatt. Men jeg klarte ikke å gå heller. Det var en veldig rar følelse, sier han. Jeg
forsto ikke da at kameraten allerede var død. Han så at Alf ikke beveget seg, men ante likevel ikke omfanget av
ulykken på det tidspunktet. -Paul løpte for å finne hjelp. Heldigvis klarte han det. Det var ingen som visste hvor
vi var, og det spørs om vi hadde klart oss om ikke Paul hadde vært såpass uskadd at han kunne løpe av gårde
for å varsle de voksne, sier han. Etter å ha gått slik i om lag tre kvarter kom jeg til et stup. Jeg snudde og
begynte å rope etter hjelp. Da var det kommet voksne til stedet, og de fant meg raskt, forteller Magnar. Han
ble fraktet med båt over til Salhus, der en sykebil tok han med videre til Haukeland sykehus.
Episoden er nå på mange måter fortrengt, 40 år senere. Det har bare blitt slik. Det har ikke vært snakket så mye
om det som skjedde, og livet måtte jo gå videre».
Hadde ikke Alf stått bøyd over kulen. Jeg sto 5-10 bak han og Paul sto 15-20 meter lengre borte på en annen
haug og fikk ikke samme splintregnet mot seg.
Magnar har fått operert splinter ut av låret mange år senere. Som fotballspiller fikk han en kraftig tackling i
låret. Biten hadde vært innkapslet i låret, men ble slått hull på. Det endte med operasjon og de fjernet deler av
en hylse. Den ble tatt vare på, men har nok forsvunnet etter mange år.
Samtalen fant sted 29.07.2021 Stevikhaugen 21

Oppfølgingssamtale 23.08.2021 Stevikhaugen 21

Adele laget ny skisse til illustrasjon av ulykken. Magnar var tilfreds med den. Gikk gjennom teksten til
minnesmerke med Magnar. Korrigerte noe og resten akseptert slik den er nå. OK at teksten ble på
nynorsk

Thorleif Thorsen

