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Født

16. mars 1922

2

21. okt. 1919

3

23. sep 1921

Død

nyttår 1942/43

14. feb. 1944

25. febr 1945

Yrke

gymnasiast

juniorsjef

gymnasiast

Etternavn

Andersen

Askelund

Bakke

Fornavn

Bjørn

Kaare Bryn

Finn Ørnulf

Opplysninger
Var elev i 3. klasse ved TH. Tidlig med i illegalt arbeid. Ble «jeger» i organisasjonen «Lark»,
støtte organisasjonen til Kompani Linge fra januar 1942. Var grenselos. (Det er beregnet at
mist 1100 flyktninger kom seg til Sverige over Storlien fra 1941 og til frigjøringen). Den største
tragedien skjedde 1942/43. Andersen og fetteren skulle følge en kvinne fra Trondheim over
grensen. Snøstorm og minus 20 kuldegrader. Alle frøs i hjel i Roltdalen, som skulle føre dem
over til Meråker. Ble funnet 6 mnd senere. Gravlagt i Trondheim.

Dro på ski til Sverige 21. okt 1941. Begynte på teknisk aftenskole der. Prøvde å komme seg til
England, men stoppet av uvær utenfor Skottland. Neste forsøk var med båten «Skytteren» fra
Göteborg 31. mars 1942. Båten bombet og senket, mannskapet tatt til fange 1. april 42. De
norske ungdommene som var med, ble sendt til leir i Tyskland og stilt for krigsrett. Dømt til
opptil 8 års tukthus. Nacht og Nebel-fange i tukthus i Sonnenberg. Av de ca. 250
nordmennene som var der, døde ca. 70. Forholdene var spesielt dårlige i leiren de siste årene
av krigen.
Gikk i 3. klasse på Trondhjems Handelsgymnasium da krigen kom. Flyktet til Canada i juni
1940. Sluttet seg til «Little Norway». Utdannet seg til jagerflyver i England. Beordret til tjeneste
i 332-skvadronen. Var med i luftkamper over kontinentet. Under invasjonen i Normandie 6. juni
1944 var han stasjonert i Holland. Omkom da han ble skutt ned under et angrep på et tog i
den strategiske viktige byen Marienbaum i Tyskland.

Gikk befalsskole. Kjempet ved Hegra festning i aprildagene i 1940, der han falt i kamp mot
framrykkende tyske soldater under forsvaret av festningen. (Se John Arnstad: Beleiringen av
Hegra festning, s. 129).
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21. sep. 1913

5

28. mai 1911

6

5. okt. 1907

15. apr. 1940

1. okt. 1940

3. mars 1943

fenrik, salgssjef

1.styrmann

kjøpmann

Bergstrøm

Borthen

Fischer

Per Magnus

Erling Henschien

Samuel

Var 1. stymann på det norske handelsskipet , tankskipet «Nina Borten», og falt da båten ble
senket av en tysk ubåt.ved Dunmore i Irland i oktober 1940. «Nina Borthen» forlot Milford
Haven 30. september og forsvant sporløst på vei i ballast til den Persiske bukt. Hele
besetningen omkom, 28 nordmann og 7 briter.

Begge foreldrene var født i Russland. Faren drev manufakturforretning i Trondheim i
Krambodgata 15. Samuel hadde 3 søstre og 3 brødre. Bygde seg opp en
herreekviperingsforretning i Narvik. Arrestert under jødeforfølgelsene 26.10.1942, sendt til
Bredtveit, Berg, og til slutt til Auschwitrz 26.11. Ble deportert sammen med sin mor og 4
søsken.

Handelshøyskole i Berlin. Ansatt på skipsmeklerkontor i London. Var med som soldat under
kampene i Norge i 1940.. Falt sammen med Per Magnus Bergstrøm ved Hegra festning.
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20. juli 2017

8.

5. jan. 1907

9

23. apr. 1915

15. spril 1940

1941

19. jan. 1943

kontorsjef

gymnastikkinstr.

kjemiingeniør

Gaden

Gamst

Glick

Hans Jørgen

Einar Olaus

Isac

Krigsskolens nedre avd.., Statens gymnastikkskole. Gamst var frivillig i den finske vinterkrigen
1939-40. 9. april kom han til Norge og hadde med seg 37 andre frivillige . Deltok som offiser
under forsøkene på å stanse tyskerne ved Glomma. Da de ikke hadde våpen, måtte han true
kommandanten på Kongsvinger festning med pistol for å få åpnet lageret.Klarte å oppholde
tyskerne en stund, men ble tatt til fange. 25. mai 1940. Løslatt 12. juni 1940. Døde da han
forsøkte å ta seg over til England i m/k «Reidulf» i mars 1941. Han ble tildelt det fiske
frihetskors med sverd.
Faren var kjøpmann og født i Letland, mora i Litauen. Isak ble utdannet ved NTH, etterpå
befalsskole. Assistent ved Norges Landbrukshøgskole. Arrestert under jødeforfølgelsene
26.10.1942. Overført til Bredtveit 26.10, til Berg 28.10, 26.11 til Auschwitz sammen med
moren, Rachel, og søsteren Eva. Faren, Kalman Glick, ble skutt i tinningen i Falstadskogen.

Var med i krigen i 1940 og kjempet ved Hegra festning. Dro til Canada og kom med i
flyvåpenet i «Little Norway», i 331-skvadronen. Ble skutt ned over Dunkerque under den
allierte invasjonen i Nord-Frankrike..
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9. apr. 1921

9. sep. 1943

Horg

Haakon Arnold

Meldte seg frivillig som lotte under krigen i Norge 1940. Drept under tyskernes bombing av
Elverum 11. april 1940.
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15. apr. 1921

12

29. des. 1918

11. apr. 1940

5. okt. 1944

Krog

ingeniør

Krogstad

Ingeborg

Finn Torleif

NTH. Var med i kampene i Norge i 1940. Etter at de norske styrkene kapitulerte, smuglet han
våpen inn i landet. Han var også kurer. Fra 1944 var han i MILORG og betjente en trådløs
sender. Måtte rømme da hjemmefronten i Trøndelag ble delvis sprengt høstn 1944. Omkom
ved Skarpdalsvoll i Selbu på flukt til Sverige.

Var med i kampene i Gauldal. Illegalt arbeid. Arrestert 28. nov 1943. Satt på Vollan, Falstad,
Grini, Natzweiler, Dachau. Til sist ved Nacht und Nebel-leiren Neuengamme. Befridd av det
svenske Røde Kors i april 1945, men døde likevel kort tid etterpå i Tyskland.
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23. nov 1918
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3. nov 1923

19. okt. 1917

14. spril 1922

17. sep. 1916

9. febr 1917

21. jan 1919

7. spr 1945

revisorassistent

10. mai 1942

18. febr 1943

21. juli 1942.

7. okt. 1942

18. juli 1943

1. des. 1942

4. mars 1945

8. sep 1944

28. mai 1944.

1. mai 1940.

29. mai 1944

Kvam

Langaard

diplomingeniør

flyløytnant

skipsmegler

flyløytnant

gymnasiast

student

skoleelev

herredskasserer
Åfjord

kontorist,
Balsfjord

student

Hanssen

Leifseth

Lykke

Løchen

Mahler

Menzoni

Michaelsen

Nielsen

Nilsen

Nissen

Kjell

Christian Knut

Hans Rohde

Henning Adolf

Per Tangen

Kjell

Selik Elieser

Arild Johan

Otto Terje

Erling Waldemar

Odd Magne

Rolf Lyng

Var i utlandet under invasjonen i Norge 9. april 1940. Dro til Canada og meldte seg til tjeneste i
det SørAfrikanske flyvåpenet. Utdannet til flyver, senere forfremmet til løytnant. Deltok i
luftkamper i Tobruk i Nord-Afrika i april 1942. Flyet hans ble skutt ned. Han klarte å hoppe ut
og komme seg opp i en liten gummibåt. Ble reddet og sendt med et hospitalskip til Alexandria.
Døde underveis, da skipet ble senket av tyskerne. Hadde sør-afrikansk statsborgerskap da
han ble drept.

NTH. Meldte seg som frivillig 10. april 1940.. Var med i kampene i Selbu og Øvre Gauldal. Var
grenselos inntil 18. mai 1941, da han selv måtte flykte. Dro til London i 1942 og sluttet seg til
Kompani Linge. Var med på et spesialoppdrag til Norge med ubåten «Uredd». Båten ble meldt
saknet 18. februar 1943. Fikk Haakon 7s minnemedalje, Krigsmedaljen og Deltakermedaljen.

Flyskole. Tjenestegjorde i Bardufoss under krigen i Norge i 1940. Var med i kampene ved
Narvik. Dro over til England i mai 1940, Tok kampflyskole her. Senere over til Canada, til «Little
Norway», der han sluttet seg til 331-skvadronen. Hans Spitfire ble skutt ned av det tyske
luftvernet 21. juli 1942, under et angrep på en sementfabrikk ved Dunkerque.

Tilhørte første elevkull ved Trondhjems Handelsgymnasium. Egen skipsmeklerforretning i
1920. 1927 disponent i Lykkes rederi A/S. Gründer i pelsdyrnæringen nordafjells. På kong
Håkons fødselsdag 3. august 1942 skal politiet ha bokført ham som «demonstrant. Lykkes
kontorer ble beslaglagt. Man påsto at sønnen hadde revet ned en tysk propagandaplakat i
heisen i bygningen. Lykke hadde åpenlyst kritisert nazifiseringen av
næringslivsorganisasjonene. Arrestert på en av revegårdene på Hegra 6. oktober 1942.
Ønsket ikke å flykte og dermed utsette andre for represalier fra de tyske myndighetene.
Henrettet 7. oktober på Falstad sammen med 9 andre «sonofre» fra Trøndelag.
Befalsskole. Var med i kampene i Rogaland fra 9. spril 1940. Tok seg over til «Little Norway» i
Canada. Utdannet seg som flyver og navigatør der. Senddt til England i april 1943. Døde etter
en flyulykke med et treningsfly (Mosquito) ved Bedford 18. juli 1943. Løchen trente på
lavflyging og lå ca. 45 fot over bakken. Flyet traff en høyspentkabel som var spent over en elv,
gikk kort etter i bakken og ble fullstendig knust. Dette var like før treningsperioden var
overstått for besetningen på to. Løchen ble hedret med krigsmedaljen og Haakon VIIs 70årsmedalje.
Selik ble arrestert mens han var på skolen under jødeforfølgelsene i byen 26. oktober 1942.
Først satt han i Trondheim kretsfengsel (Vollan). 3. november ble han sammen med søsteren
Mina og foreldrene sendt til Berg konsentrasjonsleir, deretter til Bredtveit fengsel. 26. nov 1942
ble familien deportert fra Oslo til Auschwitz med dampskipet Donau, sammen med 532 jøder
fra hele landet.

Arild studerte juss før krigen. Etter 9. april 1940 spredte han illegale aviser. Fikk tak i
opplysninger om tyske befestninger. Var med på å planlegge en avdeling av MILORG i Bodø.
Arrestert 12. desember 1942 i Bodø, og ble sendt til Vollan i Trondheim. Senere sat han en tid
på Falstad. Deretter til Grini 3. des 1943, 9. des 1943 til Natzweiler som Nacht und Nebelfange, deretter til Dachau (september 1944), så via Manthausen til Melk, der han omkom 4.
mars 1945.

Var med på våpentransport og sabotasjeaksjoner. Arrestert 28. okt 1943. Satt først på Vollan,
til Grini 8. mai 1944. Skulle sendes til Tyskland med troppetransportskipet D/S Westphalen,
men skipet forliste etter å ha gått på en mine utenfor kysten av Sverige 8. september 1944.
Michaelsen omkom der sammen med ca. 50 norske politiske fanger. Bare 5 norske ble reddet.

Lokal leder for motstandsbevegelsen. Reiste som kurer med viktige meldinger til Stoksund,
hvor det var en sender. Arrestert av GESTAPO 27. mai 1944 og ført til Åfjord prestegård.
Sammen med 7 andre fanger fra Åfjord ble han mishandlet der under forhørene. Døde om
morgenen 28. mai 1944.

Var sanitetskorporal og reiste med ubevepnede D/S Dronning Maud, en hurtigrute som var
merket med Røde Kors-flagg etter at det ble rekvirert for å transportere et sanitetskompani fra
indre Troms nærmere krigsskueplassen i Gratangen. Turen gikk fra Sørreisa til Foldvik. Da
skipet lå til kai i Foldvik, ble det bombet av tyske fly som kom fra Værnes, 1. mai 1940. 18 ble
drept, 31 såret. Norske myndigheter kalte dette en krigsforbrytelse. Noen som var med skipet,
mente det ikke var merket og rapportert tydelig nok.

Studerte økonomi. Engasjerte seg i illegalt arbeid. Arrestert 28. november 1942. Overført til
Møllergata 19 samme dag. Til Grini 26. august 1943. Året eter sendt til Sachsenhausen, en
konsentrasjonsleir primært for politiske fanger og russiske krigsfanger. 30000 innsatte døde
her.

Ble arrestert under jødeforfølgelsene i november 1942. Arrestert 26. okt 1942, til Berg 26. okt.
Ble deportert til Auschwitz 26. november 1942, der han døde.
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27

24. mai 1919

28.des 1894

19. mar 1909

1. febr 1943

4. nov 1944

jula 1943

kjøpmann,
fullmektig

løytnant

lagersjef

Paltiel

Svenning

Swensson

Idar Israel

Leif Ingemann

Per Gustav

Befalsskole. Tjenestegjorde som administrasjonsoffiser i Garden 9. april 1940. Var da
stasjonert på Terningmoen. Var med i kampene på MIdtskogen, senere i Gausdal. Etter at de
norske styrkene hadde kapitulert, ble han beordret til tjeneste i Landbruksdepartementet. Ble
arrestert av GESTAPO 4. nov 1944 da han var på vei fra kontoret. Ble ført til Victoria Terrasse
og skutt. Det tyske sikkerhetspolitiet i Norge meldte at han var skutt under fluktforsøk.
Grunnen til arrestasjonen var at han var en ledende person innen MILORG i Oslo, og at han
hadde med seg dokumenter fra den norske regjeringen i London om administrasjonen av
Norge, etter at tyskerne hadde forlatt landet.
Første juledag 1943 ble det skutt mot vinduene i leiligheten til en av medlemmene i Rinnanbanden. De satte derfor i gang en terroraksjon i strøket. Swensson ble overfalt og slått i hodet
til han døde. Han hadde nettopp fulgt heim jenta han var forlovet med. Han var på feil sted, feil
tid.

Stud. real. Dro til Sverige og ble fenrik i de norske reservepolitistyrkene, som var blitt
opprettet der. Ble syk i mars 1944 og døde på lasarettet i Lund.
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30

5. nov. 1921

20. juni 1914

9. des 1912

26. februar
1945.

15. mai 1940

25. apr. 1940

student

flyløytnant

kontorist

Tveraabak

Aandahl

Skiksten

Tore

Fridtjof

Johan

Tok flyskole, handelshøyskole. Nøytralitetsvakt i Bardufoss. Deltok i kampene i Nord-Norge i
april 1940, i kamp mot tyske fly og stillinger. Skulle dra med et polsk krigsfartøy til England for
å hente et nytt fly. Skipet ble imidlertid bombet av tyske fly 15. mai, og sank i Vestfjorden, nær
Røst. Aandahl omkom som eneste nordmann. - Hedvig Wisth skrev i et minnedikt om Fridtjof
Aandahl bl.a.: /Han er ung og kjekk./Selve Molde-gutten-/flyveridealet./Men relieffets glatte
ungdomstrekk/eldes aldri./Monumentets ungdomstale/kan en heltesaga skrive,/men gir aldri
unge døde livet!/ (Relieff av Aandal satt opp i Molde).
Infanteriregiment 12 holdt nøytralitetsvakt ved grensen til Sovjetunionen og Finland i Finnmark
i 1940. Da tyskerne invaderte Norge 9. april, ble IR 12 sendt sørover, og under general
Fleischer ble soldatene satt inn i det norske motangrepet ved Gratangen nær Narvik. Skiksten
var maskingeværskytter. IR 12 led store tap i kampene. Skiksten falt her 25. april 1940. Etter
krigen har det vært kritikk mot offiserenes disposisjoner den skjebnesvangre dagen.

