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I disse dager da vi feirer 50-årsjubileum 

for Norges frigjøring, ønsker vi å 

minnes de mange falne fra en spesiell 

gruppe av motstandskjempere som sjelden 

blir feiret eller tatt fram i lyset. Dette er 

«Osvaldgruppa», som var en viktig sabotasje

organisasjon i Norge under Den andre ver

denskrig. I årene 1941-44 gjennomførte 

denne organisasjonen rundt l 00 aksjoner mot 

okkupasjonsmakten, og var dermed i disse 

årene, sammen med Kompani Linge, den do

minerende sabotasjeorganisasjonen i landet. 

Av forskjellige historiske årsaker har organi

sasjonen blitt lite omtalt i litteraturen om 

Den andre verdenskrig. Grunnene til dette er 

flere. En av dem var at flere av lederne i 

organisasjonen var kommunister, og kom i et 

kontroversielt lys under den kalde krigen. En 

annen var at de kvinner og menn som deltok 

i utpreget grad kom fra vanlige yrker, de var 

sjøfolk, bryggesjauere, bygningsarbeidere, 

skogsarbeidere, og husmødre, og hørte ikke 

til de som vanligvis skriver bøker eller har 

hatt lett tilgang på media. 

Deres historie er derfor lite kjent. De 

fleste av dem var ungdommer uten partipoli

tisk bakgrunn, men mange kom også fra 

ungkommunistene og fra AUF. Mange av 

dem hadde vært aktive i fagbevegelsen. Flere 

hadde deltatt i borgerkrigen i Spania. 

Det som forente dem var et sterkt ønske om 

å bidra til mer motstand i Norge enn det som 

var tilfelle i de første krigsår. De ønsket at 

motstandsbevegelsen i større grad skulle ta i 

bruk motstandsmetoder som sabotasje og 

væpnet kamp enn det den mer offisielle del 

av motstandsbevegelsen ønsket. Det førte 

dem i kontakt med andre motstandsgrupper 

som hadde samme ønske. Men det førte også 

til at de ble kontroversielle. Først det siste 

okkupasjonsåret ble slike motstandsmetoder 

tatt i bruk også av den bredere motstandsbe

vegelsen. 

Når vi ønsker å minnes de mange falne fra 

denne sabotasjeorganisasjonen er det ikke 

fordi vi ønsker å ta noe standpunkt i de 

uenigheter om motstandsstrategier som 

dengang eksisterte. Men det er for å hedre 

også minnet til disse motstandspionerer som 

satte sitt liv på spill for landets frihet. Som 

relativt fåtallige sabotører var de klar over at 

de var fritt vilt for Gestapo. 

Vi ønsker også å minne dagens unge og 

våre kolleger i fagbevegelsen og andre om at 

dette var vanlige arbeidsfolk fra våre egne 

gater og bydeler. De hadde ingen militær bak

grunn, og liten tilgang på det store norske 

støtteapparat som eksisterte i Sverige og Eng

land. Likevel satte de inn sine unge liv for fri

hetskampen. De måtte betale en tung pris. 

Deres innsats hører også til historien om 

den norske motstand. Det er naturlig at de 

blir minnet på samme måte som andre mot

standsorganisasjoner. Det er naturlig at det 

skjer på Oslos østkant, midt i det distrikt 

hvor mange av dem kom fra. 

Fagforeningskamerater takker for deres store 

innsats for Norges frihet. 

Komiteen for Minnesmerket «Osvaldgruppas» falne- mars 1995 
Truls Gerhardsen - Oslo, Marit Nybakk- Oslo Faglige Samorganisasjon 
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Tysk militærtog sprengt av skinnene ved Kværner Bru 
i Oslo den 7. september 1943. Osvaldgruppa 

la stor vekt på jernbanesabotasje, som særlig ram

met den tyske militære transportsikkerhet. 

Foto: Finn Pettersen. 

Sprengningen av transformatorfabrikken Per 
Kure AlS i Oslo den 30. mai 1944, utsatte i 
følge tysk politi «den krigsviktige norske industri 
for et av de hardeste slag siden besettelsen». Per 
Kure hadde 25 transformatorer under arbeide, 
og ble totalt ødelagt . 

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum. 

Natten til l . februar 
1942 ble stasjonsbyg
ningene på Oslo Ø og 
Oslo V sprengt, i protest 
mot at Quisling samme 
dag på Akershus slott 
ble innsatt under store 

høytidligheter som 
«Ministerpresident>> av 
Reichskommissar 
T erboven. Landets 
ledende nazi-prominens 
var kommet med eks
tratog til byen for å fei
re. Aksjonen var en 
kraftig påminning om 
at det fantes et annet 
Norge. 

Foto: Riksarkivet. 
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«Osvaldgruppas» 

RKSOMHET 
Av historiker Lars Borgersrud 

«Osvaldgruppa» startet sine sabotasjeaksjoner 
mot okkupantene med sprengning av et mili
tærtog ved Grorud 20. juli 1941. I løpet av 
noen korte uker høsten 1941 ble det klart for 
okkupantene at det fantes en sabotasjeorgani
sasjon som hensynsløst angrep deres installa
sjoner i Norge. Først et år senere klarte de å 
identifisere organisasjonen gjennom en serie 
arrestasjoner og bruk av tortur. 

Navnet «Osvaldgruppa» ble tatt i bruk av 
Gestapo etter dekknavnet til sjømannen 
Asbjørn Sunde, organisasjonens leder. Sunde 
var fra Kopervik og Horten. Han hadde som 
flere av de øvrige medlemmene deltatt i bor
gerkrigen i Spania, og annet ami-fascistisk 
arbeide før krigen. Oppbyggingen av organi
sasjonen kunne skje på bakgrunn av dette 
arbeidet. 

Flere av organisasjonens medlemmer deltok 
under felttoget i 1940, men det var først etter 
angrepet på Sovjetunionen at selve sabotasje
virksomheten mot okkupantene startet. En 
detaljert oversikt over de viktigste aksjonene 
finnes bakerst i dette skrift. 

I de første krigsår fra 1941 var det bare 
<<Osvaldgruppa» og den britiske militære orga
nisasjonen Special Operative Executive (SOE) 
som drev sabotasje i Norge. Etter kort tid ble 
det kontakt mellom disse miljøene gjennom 
motstandsorganisasjonen «2A» og dens politi
gruppe, ledet av den senere overvåkingssjef 
Asbjørn Bryhn, og murmester Sverre 
Ellingsen. Det samarbeidet som ble innledet 
fortsatte i 1942 og 1943. Fra oktober 1942 
ble det også opprettet et samarbeide med 
lederen av Norges Kommunistiske Parti 
(NKP), Peder Furubotn, som kom til å vare 
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til mars 1944. I 1943 gjennomførte organisa
sjonen flere aksjoner i samarbeide med 
Milorg, særlig i kampen mot arbeidstjenesten 
og arbeidsinnsatsen. På sommeren 1943 ble 
det igjen samarbeidet med SOE og Kompani 
Linge. Sommeren og høsten 1944 avviklet 
Sunde mesteparten av organisasjonen. Den 
hadde da vært utsatt for store tap. 
Motstandsbildet som helhet var nå også totalt 
endret. 

De fleste sabotørene ble evakuert til 
Sverige, hvor de gikk inn i polititroppene. 
Noen dro også til England, og andre gikk inn 
i annet motstandsarbeide her hjemme. 
Samtidig endret det motstandspolitiske bildet 
seg sterkt i Norge. Milorg opprettet egne 
aksjonsgrupper, og utførte en rekke sabotasje
aksjoner det siste krigsåret, ofte i samarbeide 
med agenter fra Kompani Linge. Selv om 
«Osvaldgruppa» i praksis var oppløst, hadde 
de motstandslinjer de var talsmenn for i bety
delig grad vunnet gjennomslag i den bredere 
motstandsbevegelsen. 

I dette lå organisasjonens spesielle betyd
ning i forhold til motstandskampen som hel
het. 

Oppbygging og aksjoner 

De første sabotasjegruppene bestod av nesten 
utelukkende sjøfolk og havnearbeidere, til
sammen ca.35 i 1940. Svært mange av delta
kerne hadde vært aktive i sine fagforeninger. 
Sommeren 1944 var antallet sabotører anta
kelig rundt 65. Tilsammen kan vi regne at 
noe under 200 sabotører har vært tilknyttet 
organisasjonen. I tillegg kom et betydelig 
antall i hjelpeapparatet. De falne fra organisa
sjonen utgjorde så langt vi vet i alt 35. 

Høsten 1942 ble organisasjonens hoved-
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kvarter flyttet fra Oslo til Rukkedalen, og ble 
liggende i fjellområdene mellom Rukkedalen 
og Hallingdal til våren 1943, da de igjen flyt
tet til Oslo. Kurs og instruksjonsvirksomhet 
førte til etablering av en forlegning sommeren 
1943 på Skjerva på Hadeland, og nye grupper 
i Oslo og Bergen, på Ringerike, Modum, i 
Vestfold og på Hadeland. På høsten 1943 ble 
forlegningen flyttet til Lunner, og senere til 
Einastrand. På våren 1944 ble forlegningen 
flyttet til Sollia nord for Trevatn, og etter tysk 
angrep evakuert til Søndre Land, på Rands
fjordens vestside. Her lå forlegningen somme
ren 1944. Den siste forlegningen ble etablert 
på Øst-Modum, og deretter startet ned
byggingen fra Heggedal høsten 1944. 
Gruppen i Bergen ble da en selvstendig orga
nisasjon, mens gruppene i Vestfold og på 
Hadeland gikk inn i Milorg. 

Det var et typisk trekk ved organisasjonen 
at den i særlig grad konsentrerte seg om sabo
tasje mot skipsfart og jernbanetransporter. 
Hele høsten 1941 var dette hovedmålet. At 
organisasjonen også så disse i politisk sam
menheng, framgikk av sprengingen av Øst
og Vestbanestasjonen i Oslo l. februar 1942, 
som ledd i protestene mot den såkalte 
«Statsakten» på Akershus, hvor Quisling ble 
utropt til «Ministerpresident» av Terboven. 

En særlig kjent aksjon var sprengningen av 
det norske statspolitiets hovedkotorer i 
Henrik Ibsensgate 7 21. august 1942. Den 
20.april 1943 satte organisasjonen fart i 
aksjonene mot den tyske tvangsutskriving av 
norsk arbeidskraft ved sprengning av arbeids
kontoret i Pilestredet 31 i Oslo. Denne aksjo
nen ble senere fulgt opp av en rekke lignende 
aksjoner, og er anerkjent av historikerne som 
markering av et avgjørende omsving i mot
standskampen. Høsten 1943 ble et stort 
antall jernbaneaksjoner iverksatt, således 
sprengningen av jernbanen på 6 forskjellige 
steder på Østlandet 18. august, sprengingen 
av jernbanen på Il steder rundt Oslo 26. 
november. Den 12. oktober var en liknende 
storaksjon mot el-kraft installasjoner rundt 
Oslo. Særlig omstridt ble sprengingen av et 
tysk troppetog i Mjøndalen 7. oktober, fordi 

tyskerne henrettet 5 uskyldige gisler som 
repressalier. 

I 1944 ble det gjennomført en serie med 
jernbane- og brusprengninger i Buskerud. En 
rekke bedrifter som produserte for tyskerne 
ble også ødelagt. Særlig kjent er spreng
ningen av AlS Per Kure i Oslo 30. mai 1944, 
som på tysk hold ble vurdert som svært 
betydningsfull. Den siste aksjonen var rettet 
mot Bergen Banks filial i Laksevåg 9. novem
ber 1944. 

Solidaritet som personlig forpliktelse 

De så selv sin innsats i utpreget grad som del 
av den internasjonale kamp mot Hitler-fascis
men. For dem var det ikke nok at befolk
ningen i Norge markerte sin motstand mot 
okkupantene med trassig motvilje. Det var 
heller ikke nok å forberede seg på innsats for 
det tilfellet at vestallierte besluttet seg for 
invasjon i Norge. Deres blikk var først og 
fremst rettet mot de ufattelige tap av millioner 
på millioner av menneskeliv på Østfronten, 
hvor de strategiske avgjørelsene i Den andre 
verdenskrig kom til å falle . Til sammenlik
ning var de krigsofre som den norske mot
stand måtte bære små. Ved å aktivisere mot
standen her hjemme ønsket de å forvandle 
tyskernes Norge fra et relativt rolig område til 
en belastning for okkupanten. 

Selvsagt var de ikke de eneste i Norge som 
så sin kamp i en slik sammenheng. Men de 
var utpregede representanter for dette syn. 
Kanskje var deres synspunkter urealistiske, i 
den forstand at det eksisterte helt andre histo
riske forutsetninger for en bred partisanbeve
gelse i mange av de øst-europeiske land enn i 
Norge. Det faller langt utenfor vår ramme å 
gi noen rettferdig bedømming av dette spørs
mål. Men det er vårt anliggende å minnes 
deres store innsats og engasjement, og i særlig 
grad å minnes de som satte sine liv inn. 

Vi har allerede nevnt den andre pioner
organisasjonen, Kompani Linge. Etter disse to 
organisasjoner kom det flere andre sabotasje
grupper det siste krigsåret. Vi kan nevne Milorgs 
Aks.13.000 og Oslo-gjengen, Pellegruppa, 
Saborg, Sabotørenes Landsforbund, og andre. 
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OSVALDGRUPPAS VIKTIGSTE AKSJONER 1941-44 
20.7.41 

29.7.41 

19.8.41 

24.9.41 

28.9.41 

Des. 41 

1.2.42 

1.2.42 

21.2.42 

25.2.42 

1.3.42 

26.3.42 

31.3.42 

1.4.42 

13.4.42 

Som.42 

Som.42 

15.7.42 

22.7 42 

5.8.42 

5.8.42 

21.8.42. 

23.9.42 

febr.43 

13.4.43 

20.4.43 

Nyland, Groruddalen i Oslo. Jernbanesprengning. 

Kværner bru, Oslo, sprengningsforsøk. 

LOwenbrau, tysk bordell i Oslo forsøkt sprengt. 

Frogner ved Leirsund. Forsøk på jernbanesprengning. 

Blaker ved Rånåsfoss. Forsøk på jernbanesprengning. 

Oslo Ø. Brannangrep mot bensinstasjonen. 

Oslo Ø. Sprengningsaksjon mot stasjonsbygningen. 

Oslo V. Sprengningsaksjon mot stasjonsbygningen. 

Voldsveien 22, Jar. Likvidasjonsforsøk mot statspolitibetjent. 

Vippetangen, Oslo, sprengningsforsøk mot oljelager på utstikker Ill. 

To tyske patruljebåter sprengt i havnebassenget, ved Oslo Ø. 

Årnes, Akershus. Likvidasjon av angiver. 

Norma prosjektil, Oslo. Sprengningsforsøk. 

Sprengning av tysk bombefly (Condor) &a Værnes. Datering usikker. 

Ammunisjonslager på havna i Oslo, Utstikker Il. 

Wehrmacht-anlegg, sprengningsforsøk. Skøyen i Oslo. 

Wehrmacht bensinstasjon ved Oslo Ø, sprengningsforsøk. 

N. Jacobsens Elektriske Verksted, sprengningsaksjon. Gøteborggt. 38. 

Åkebergveien fengsel, aksjon for å sette fri to motstandsmenn. 

Henni snekkerverksted, Lunner. Nedbrenning. 

Lunner trevare, Lunner. Nedbrenning. 

Henrik Ibsensgt.7, sprengning av statspolitiets hovedkvarter i Oslo. 

Grua sag, Grua. Nedbrenning. 

Sprengningsaksjon mot tysk anlegg ved Rakke, Vestfold. 

Løvenskioldsgt.17. Likvidasjon av to angivere. 

Arbeidskontoret i Pilestredet 31, Oslo. Sprengningsaksjon. Totalskade. 

18.8.43 Haverstingtunnelen, jernbanesprengning. 

18.8.43 Jernbanetunnelen ved Hauketo, jernbanesprengning. Skader på banelegeme, og på en vogn. 

18.8.43 

18.8.43 

18.8.43 

18.8.43 

7.9.43 

20.9.43 

27.9.43 

27.9.43 

27.9.43 

7.10.43 

Jernbanetunnelen ved Stai, Storelvdal, jernbanesprengning. Stor skade på flere vogner. 

Fåberg, sprengning av jernbanelinje. 

Vendetunnellen, ved Dombås. Sprengning av linjen. 

Kussius Metallvarefabrikk, Bryn. Sprengningsforsøk. 

Kværner Bru, Loelvdalen. Jernbanesprengning. Tysk tog sprengt. 

Politiintendanturen, Sofiesgt. 7, Oslo. Sprengningsforsøk. 

Øvre Eiker Forsyningskontor, forsøk på nedbrenning. 

Loe Bruk, Øvre Eiker. Nedbrenning. 

Vikstrand bruk, Nedre Eiker. Nedbrenning. 

Ryggkollen, Mjøndalen. Tysk troppetog. 

12.10.43 Liertoppen, Asker. Sprengningsforsøk mot høyspentmaster. 

12.10.43 Steinsletta, Norderhov. Sprengningsforsøk mot høyspentmaster. 

12.10.43 Manglerud/Bryn, Oslo. Sprengningsforsøk mot høyspentmaster/ el. inst. 

24.11.43 Heidal, utenfor Bergen. Sprengningsforsøk mot troppetog. 

26.11.43 Gamlebyen, Oslo. Sprengning av jernbanen ved Schweigaardsgate 91-93. 
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26.11.43 St. Hallvards bru, Gamlebyen i Oslo. Sprengningsforsøk av jernbanelinjen. 

26.11.43 Strand. Sprengning av jernbanen. 

26.11.43 Strand-Sandvika, sprengningsforsøk av jernbanen. 

26.11.43 Bekkelaget stasjon, Oslo. Sprengning av jernbanen. 

26.11.43 Nordstrand stasjon, sprengning av jernbanen. 

26.11.43 Lysaker, Bærum. Sprengning av jernbanen. 

26.11.43 Lysaker, Bærum. Sprengningsforsøk av jernbanen. 

26.11.43 Skarpsno stasjon, Oslo. Sprengning av jernbanen. 

26.11.43 Skarpsno stasjon, Oslo. Sprengningsforsøk. 

20.1.44 Sprengstofftyveri, og sprengning dynamittlager i Bergen. 

25.2.44 Ål i Hallingdal. Sprengning av jernbanelinjen ved undergang mellom Ål og Hol. 

11.3.44 Sundland jernbaneverksted NSB/Drammen. Sprengning. 

15.3.44 Akers Sparebanks filial på Holtet, Oslo. Bankaksjon. 

1.4.44 Langaards Tobakkfabrikk, Theresegt.31 B, Oslo. Beslaglegging av tobakksvarer for Milorg Øst. 

4.4.44 Aker forsyningsnemnd, Bryn. Forsøk på beslaglegging av rasjoneringskort. 

5.4.44 Aker forsyningsnemnd, Bryn. Beslaglegging av rasjoneringskort. 

5.4.44 Møllergata 19, skuddveksling med statspolitiet. 

10.4.44 Ullevål Sykehus, forsøk på å befri gruppemedlem. Skuddveksling med politiet. 

13.4.44 Ullevål Sykehus, befrielse av gruppemedlem. 

17.4.44 Modum Sparebank, Vikersund. Bankaksjon. 

17.4.44 Geithus, sprengning av jernbanebru. 

18.4.44 Katfos jernbanebru. Sprengning. 

27.4.44 Haverstingtunnelen, jernbanesprengning. 

5.5.44 Ringerikes meieri, Arbeidstjenestens depot, forsøk på beslaglegging av arkiver etc. 

5.5.44 Hønefoss karosserifabrikk, sprengningsaksjon. 

6.5.44 Lensmannskontoret i Lunner. Innbrudd og beslaglegging av arkiver. 

8.5.44 Bjerke jernbanebru, Ask på Ringerike. Sprengning. 

15.5.44 Lensmannskontoret i Lunner. Forsøk på sprengning. 

16.5.44 Tønsberg, ødeleggelse av arkiver i arbeidskontoret. 

22.5.44 Drammen, Arbeidstjenesten. Brenning av arkiver. 

25.5.44 Møllefossen bruk, Hønefoss. Brannaksjon. 

25.5.44 Hen dampsag, Hønefoss. Brannaksjon. 

25.5.44 Rud sag, Drolsum. Nedbrenning. Usikker datering. 

30.5.44 NS Per Kure, Oslo. Sprengnings- og brannaksjon. 

6.6.44 Skjærdalen jernbanebru, Tyristrand. Sprengningsaksjon. 

6.6.44 Hval jernbanebru, Hønefoss. Sprengningsaksjon. 

6.6.44 Hensfoss jernbanebru, Randsfjordbanen. Sprengningsforsøk. 

juni 44 Finsand forsyningskontor, Ådal. Beslaglegging av rasjoneringskort. 

29.7.44 Oslo Sparebanks filial i Ullevål Hageby, Oslo. Bankaksjon. 

29.7.44 Drammen Sparebank, bankaksjon. 

10.8.44 Eiker Sparebank, bankaksjon. 

7.9.44 Holta Sparebank, bankaksjon. 

9.11.44 Bergen Bank, filial i Laksevåg. Bankaksjon. 

7 

www.larsborgersrud.no



DE FALNE FRA«OSVALDGRUPPA>>VAR: 
Abrahamsen, Osvald, ( 26.4.96, bryggearbeider Oslo. 

Amlie, Ivar, ( 18.6.14, kjøpmann Eina. 

Andresen, Kristian, ( 23.4.11, elektrisk sveiser Gjøvik. 

Bruun, Johan Peter, 6.8.13, sjømann Larvik. 

Braathen, Harald, ( 26.7.98, bryggearbeider Oslo. 

Bråthen, Finn Brede, f. 1.12.23, gårdsarbeider Modum 

Eriksen, Finn, f. 8.3.08, murer Oslo. 

Eriksen, Håkon, f. 3.8.20, rørlegger Oslo. 

Hansen, Bjarne, ( 14.4.18, bygningsarb. Nedre Eiker. 

Hansen, Reidar, ( 22.1.21, skogsarbeider Norderhov. 

Hansen, Rigmor, ( 8.11.08, husmor Oslo. 

Hansen, Signrd, f. 8.4.08, rørlegger Oslo. 

Hansen, Åge, f. 21.12.21, mekaniker Oslo. 

Hjelmen, Martin, f. 24.1.04, sjømann Ski. 

Holtmon, Reidar, f. 31.8.14, agronom Oslo. 

Horgen, Bjørn, ( 29.1.15, sjåfør Nedre Eiker. 

Hovde, Erland, ( 9.2.16, jernbanearbeider Modum. 

Jacobsen, Carl Johan, ( 2.11.07, bryggearbeider Oslo. 

Jenserud, Georg, ( 20.9.20, gårdsarbeider Norderhov. 

- Død 27.10.42 i Sachsenhausen. 

- Skutt 30.5.44 på Eina. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum. 

- Skutt 1.3.44 på Trandum. 

- Død 5.1.45 i Brandenburg. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum 

- Død feb.l943 på Ullevål sykeh. etter skuddsår. 

- Skutt 7.9.42 på Trandum. 

- Skutt 7.9.42 på Trandum. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum. 

- Død 29 .l 0.42 på Grini. 

- Skutt 7.9.42 i Trondheim. 

- Skutt 6.9.44 på Trandum. 

- Halshogd 30.5.44 i Brandenburg. 

- Skutt i kamp 26.4.43 i Oslo. 

- Død 31.5.45 etter fangenskap i Tyskland. 

- Skutt 10.2.45 på Akershus. 

- Skutt 8.9.42 på Trandum. 

- Skutt på Trandum 5.9.44. 

Kristiansen, Alf, f. 6.1.13, jernbanearbeider Drammen. - Skutt 7.9.42 på Trandum. 

Kristoffersen, Reidar, ( 24.7.18, sjåfør på Renholdsv. i Oslo. - Skutt 7.9.42 på Trandum. 

Moen, Johan Karelis, f. 2.3.20, salmaker Norderhov. 

Nikolaisen, Karl, f. 7.9.18, skiarbeider Gjøvik. 

Nilsen, Frank, ( 30.12.89, bryggearbeider Bergen. 

Næsmann, Arne Emanuel, f. 29 .11.15, skofabr.arb. Oslo. 

Olsen, Helge, ( 27.6.17, f}rrbøteraspirant Norderhov. 

Orby, Gunnar, f. 24.4.08, bussjåfør Oslo. 

Pettersen, Barly, ( 18.2.00, havnearbeider Narvik. 

Røed, Oddvar, ( 16.5.19, snekker Modum. 

Skinstad, Gunnar K., f. 18.6.21, ekstrabetjent Modum. 

Skårnd, Karl, f. 10.8.24, elektrikerlærling Oslo. 

Stensrud, Per, f. 30.4.24, lærling Oslo. 

Sunde, Håkon, 9.6.11, sjømann Kopervik. 

Torbjørnsen, Alf, ( 24.4.08, bryggearbeider Oslo. 

Aasen, Leif, f. 15.2.18, telegrafist, Vestby. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum. 

- Skutt i kamp 29.3.44 på Raufoss. 

- Død 10.12.42 i Diisseldorf. 

- Drept under tortur 27.5.44. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum. 

- Død sept. 44. 

- Halshogd 30.5.44 i Brandenburg. 

- Drept i mineulykke 1.5.45 i Karasjok. 

- Skutt 5.9.44 på Trandum 

- Skutt 6.9.44 på Trandum. 

- Skutt 6.9.44 på Trandum. 

- Skutt 2.3.44 på Trandum. 

- Død 8.1.43 i Sachsenhausen. 

- Skutt i kamp i Hvitsten 15.10.44. 

www.larsborgersrud.no




