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Frontkjempere 

I{cgilllcn( Nordland 
Like eller invasjonen av NOlge ble SS Stamlarle (regilIlent) Nurdland 
organisert. RegilIlent Nordland skulle trelle opp IlIalIllskaper ti.l/" 
politioppdrag i Norge og DanIIlark. Sallllllen lIIed lI'iviliige Ifa alldre 
europeiske lalld ble de sendt til Alsace for grulInleggende utdannillg. 
Ikrelt!.'r ble utvalgte sendt til ()sterrike for videre Illilita~r uidallllilig I eli 
I "dl( ll<dv i januar 19'-\ I appellerte VidklIn ()uisling om ii meltle seg I il 
regimcnt Nordland tur å hjelpe Tyskland i deres kamp mol 1':lIglanti 
Noell hundre meldte seg. Grunnen til at s~i ni lIIeldte seg var nok at de 
Ilcrresle fj,Jlle 1I0e bdlov l(lI' ii kjempe 1110t Ellglulld. 

Oi\'isj on 'Vi I\i ng 
Regiment Nordland ble i /Cbruar 1941 Ilyllet til nord-Tyskland, der en ny 
divisjOIl i Wanen SS ble opprettet. Regilllent Germania Ila SS-divisjollell 
Das Reich dannet sa III III en med regiment Nordland og det hollandske 
regimellt West land den nye Wallen SS divisjonelI Wiking. Ulvalgle li'a 
divisjon Wiking likk delta i kampene på Balkan i april 1941 lur ii (~i 

kamperfaring. I ':lIer Barbarossa blc divisjon Wiking satt inn i kamp. 
NordnH.'nncnc ble plassert pii søravsnillet (Kaukasus) Dct forste iiret 
skallet de norske seg et megct godt rykte. 
- Hvor nordmennene står, kOlllmer russerne aldri igjennom, ullalte CI1 
tysk gencral ancrkjcnncnde. 
Vcd iirsskinet 19'14/45 ble panserdivisjon Wiking rorllyllet Ila kampelIe i 
PolclI til Ungarn. Ved Bicske, ca. 35 kiloIlleter vest ()r Budapcst strandet 
det fi)rste av tre tursøk i januar 1945 på å kOlllmc hovedstaden lil 
unnsetni ngo 

Gcrm:lnsl,c SS Norgc 
Elter al Jonas Lie kom tilbake /I'a kampene /)<1 Balkan, organiserte I jc i 
mai I <''''11 et hemmelig møte i Oslo-tylkingen av hirden. Han likk I JO 
fI'ivillige lil å danne "Norges SS" (som et år senere nu navnet 
Genlldllske SS Norge). En organisasjon med el1 klar politisk målsetning, 
nell1li~~ cn pangermanisk løsning, der germanske land inngår i cl tett 
statsli'Ibulld ellcr ell rellcsslat under tysk Iedelsc. NS og ()uisling lkrimol 
arbeilkt 1{1I' cn samling av nasjonalstatenes Europa. I I i III III ler konl selv til 
Oslo I'lr ii ta de nyc SS-rekruttcne i cd. Lie ble utnevnt lil 
Stand.u lenfuhrer. 

l{il"sl!inll'IIS IwnlulITcllt 
GerJll<lllske SS Norge ble CII konkurrenl lil Rikshirden, og NS bestellltc at 
illgcll kllllllC \';t:rc Illcdlclll i hegge orgallisasjollcr pii S,IlIJlIll' I id. 
Medlell1l11CIIC i (jerlllallske SS Norge sverget sin ed lilllitler. I 11).13 
danncl organisasjonen sin lill'ste bataljon, SS Vaktbataljon Oslo, med :"UO 
mann ~;onl skulle vokte viktigc anlegg mot sabotasje. I alt lalle 
Gerln:lnske SS Norge ca 1200 mann, med 3-4000 støttemedlemIller. De 
nye norske SS-rekruttene ble sendt til Elverum lur sin grunnleggende 
trcnin~'" men nå skjedde det noc som skulle forandre hcle bildel. 

Bal"lwrossa 
22. juni 194 I innleuet Tyskland Operasjon 13arbarossa og invaderte 
Sovjetunionen. Vinterkrigen i Finland var ikkc glellll, og Illange 
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\:rolll kjcmpcre 

Frontkjemperne 

Allcrcde mens Vintcrkrigcn pågikk var dct mangc nordmellll som 
sympatiserte med finnenes kamp mot bolsjevismen, og det var 
sallllsynligvis også delte som var den største grullncn til at dc dro lix å 
kjellIpe /lullcncs sak. På dell tiden kjelllpet dc i svcnskc lIlJil<"H"lJlcr lIndcr 
svcnsk kOlllmando. Scncre blc dcttc Ilmllldrct ... Etler hnlands 
kapitulasjon haddc en nordmann 1~1It. 

<) april 1940 bil! Norge okkupcrt av Tyskland og 10 juni, 1 lIliineder 
senere, kapitulerte Norgc. 

Villfc"'u'i~t'lI 
Sallnhetcn onl den linskc vintcrkrigcn Il";l JO. novc/llber I (n() til 13. Illars 
I ()40 har ctlcr hvcrt kommcl frern. Russiskc historikcrc sier lIi. at dct var 
Sovjetunioncn som gikk til krig. Den første artilleriildcn kom Ihl sovjetisk 
side. Stalins mål var å sovjctiscrc helc Finland. Det eksisterlc planer i 
detalj hvor fort den sovjetiskc armecn skullc ta seg /i·cm, hcisillg av dct 
sovjetiske /laggct over den finske riksdagen, hvordan dc /lnske 
krigsll\llgcnc skulle tas hånd 0111. Dct lå retningslinjer 101' hvrodan den 
sovjctiske armeen skulle oppføre scg I1lot de svenske grensetroppenc. 

Militæ.· finsiw 
Krigcn var cn militær-strategisk fiasko. Den har ikkc va~rt ncvnt i lIoen 
skolebøker og oppslagsverk flmli dl!t var for pinlig. Stalill haddc ikke 
rcgnet med at hnland skulle rorsvarc scg så mye og med si. sl or mililær 
slagkraft Dcn sovjctiske armeen var i dårlig stand. Soldatenc var bygutter 
SOlli var rl!dd~ for de linske skogcllc. De var utrustet mcd diirli!-!.l' sko og 
viipeIl som delvis var ubrukelige i dCIl strcngc kuldclI. Stridsmoralcn var 
diirlig. IIcJlJ"ellingcr av hellil og olliserl'r SOlli gjorde Sc!VIIHlId el historier 
SOlli blil 1()Jtalt 

M~lI'slu.lI" Manncd.cim 
Sovjct foraktct hvitflnncne og marskalk Manncrheim, Cll gang gCllcral i 
tsarcns armc. l)ct falt 23.157 finske soldater. Stalins plancr var ii 
internere 20.000, men tok bare 800 finske soldater. 
l J 1.476 sovjctiske soldater nllt i strid, døde av krigsskadcr eller blc bortc. 
Det savnes opplysninger om mangc. Sannsynlig kostet vinterkrigen livet 
til 150.000 !:mvjctisl\e soldatcr. 
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Frolltkjempere 

nordlIIcnn så kOllllllunisnlCn SOlli en stor ntre for hclc dcn vestlige verden. 

ncn Norsl"c Lcgion 
29. jUlli 1941 blc den norske Legion opprettct etter orde fhl Vidkun 
Quisling. Man oppf<J1drct norsk ungdom om li IIlclde seg til den "·ivillige 
styrken. Delte skulle ikke være vanligc tyske WatTen SS styrkcr, mcn var 
Norgcs bidrag til å slå Stalin t<Jr godt. For cl markcre at deUe ikkc var 
regulærc styrkcr undcr vanlig tysk kommando, ga cn luncr nm at dc 
norskc n-ivilligc skullc værc undcrlagt norsk, og ikke tysk milita~r 
lovgivning. Dc skullc beholdc sinc norske militærc grader, og ikke bruke 
dcn tyske hilsen "("Ilitlerhilsen"). Viderc skulle dc bli utrustet mcd cn 
cgclI Ilorsk utgave av unilormclI, ba~re solkorsct og ikke dc vanligc SS 
rUllenc. 

Batal.iollcllc Vil"clI og Vil"in~ 
Mangc av dissc løllcnc blc ikkc illll-idd, 1I0C som skyldtcs hilde uviljc i 
visse tyske kretscr og det kaos SOlli etter hvcrt utviklct sq:~ vcd Ii·olltcllc. 
Dc li·ivilligc meldtc scg Il)r ct bcstelllt tidsrom, vanligvis to iir, og deretter 
kUllnc dc vClldc tilbakc til sin sivilc status, sclv 0111 krigcn ikkc skullc va:rc 
slutt. Eli rekke n·ivillige registrertc seg med dct sammc. Sva~rt nlallgc av 
delll kOlli Ihl Rikshirdcn og Gcrmanske SS Norge. Lcgioncn skullc ha to 
bataljoner ("Viken" og "Viking"), og ble foreløpig lagt lill'ollllcstrand. 
Scincrc ble de sendt til Hamburg /<)1' viderc trcning. 

Til Finland 
Mot slutten av 1941 hadde Icgiollen kOlllmet Opp i 1900 manIl. BcI~llcl 
var yrkesolliscrcr Ihl dCIl norske hærelI, og det cr ekscmpel pli al slure 
delcr av helc iirskull Iht Krigsskolcn meldlc seg til tjcncste i l.cgioncll. 
Mange hadde vært med i dc norske avdelingene under vintcrkrigcll i 
Finland, hvor over I 500 nordmenIl hadde meldt seg som n-ivillige. Nå 
skulle dc norske styrkene atter en gang settes inn på finskclhmtcll, ble dct 
sagt, og mange ønsket å kunnc scttc kre/kne ordentlig inn dcnnc gangcn. 

Det f."yl"tedc \Vaffcn-SS 
l Wallcn SS kjempet otliscrcnc ved sidcn av sine soldater, gencralcne 
stod i li·cmste n·ontlinje med våpcn i hånd. Tapstallene var blant de 
høyeste av alle avdelingene, 10r ovcralt ble Wallcn SS saU illn der 
kampene var hardest, og dcr oppgavcne var mcst UJllulig. Ficndcn lærtc å 
lIykte dCIJ), I(H- dcr Wancn SS holdt /hmtcn, blc kampen hardesL I 000 
av 7 ()()O nordlllenn I~lll. Ca 900 i RlIsslaml, nær 20() i Fortsellclseskrigen 
i I;illlalld Mallge var opptil )-() ganger innolll lasaretter. Ingen nOld,Jlenn 
har noensinne opplevd så hardc kampcl', og så storc tap. 

"Ansatt" av USA 
General Felix Steiner het Illannen SOlli byggct Wallcn SS opp til dCII 
kalllpkranige organisasjonen SOIlJ skulle skapc slik frykt i tiendens rckkcr. 
Etter krigen ble ICJnwrig Steincr straks "ansatt" av alllerikanerne til il Icdc 
oppbyggingen av dcres egnc stratcgiske organisasjoncr. 

NS-Tysldands f."cmmcdlcgioll 
For rekrutteringen til Waflen SS ble det benyttet meget strenge kritericr. 
Da krigen startct, bestod WaHcn SS avdelingcne av noc ovcr l) ()OO 
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FronlkjcllIpcl c 

mann, SOlli vokstc til ovcr 100000 SOllllllcrcn I Y40. I tillq!.g til dc vanligc 
tyskclIlc, ble det cllcr hvcrt rckrullcrt Illallgc biaIlt flllketyskclIlc OH'!' 

300000 1()lketyskcre ble innrullert i \Vancn SS. Dette var en trcdjcdel av 
samtlige mcdlcmmcr. I løpet av 4 år vcrvct l."i 000 nonllllcnll scg lil 
tjencste SOlli f1'ontkjelllpcre, ca 7 000 ble godtatt. Dct deltok ogsii 
fl'ontkjcmpcrc fl-a S\L'rigc og 1);1I111I;11/';. 

DCII Ilursl"c sl"ijc~cd)Htal.iuliell 
Karelcn. Kaprolat-ilasselillann. To "hoydcr" i ct Illyrlcndt lllllriidc likc 
inncnlor den russiske grcnse oppunder polarsirkelcn. Dct var i dettc 
områdct 19() nordmcnn i Dcn Norske Skijcgcrbataljoncn I~llt i dct sistc og 
avgjmcndc ~;/aget vcd Sankt halls i I tJ'-l4. I\ldri hal SillWlIIgc IHlIdIIK'11i1 
I~"t i ct slag lItcnl(H' Norgcs grcnsc nocngang. (Slaget Cl' ikkc pcnSLInl i 
dcn norskc skolen) 

Kaprulat-llassclmHIlIi 
Kaprolat-Ilassclmann høydcnc har navnct II'a lo tyskc ollisercr som 
kjcmpet i olllrådet lor Skijcgerbataljoncn overtok. I\v dc vel 7000 SOIIl 
kjcmpct på tysk sidc var I 000 -- I 200 mcd i dcn lInskc 
FortsettcJscskrigell 1941-1944. En av dc størstc cnhctcnc var dcn Norskc 
Skijegerbataljoncn. En av dens oppgaver var patruljevirksomhet, one i 
Ilere dager i strekk og langt ;nllclll()r dCIl Sovjctiske grensell. 

Dct sistc slaget 
I\t Tyskland ol"et Ilordnlcllllcne er noe de I1cste ovcrlcvelldc I~)ler, Illen 
lilktllill cr ogsii al dcl var vanskelig ii ni frcm I(lrstcrkninger i dcltc ulcntc 
terrcngct, lal\gt ut til støttcpunktcnc. Man visstc dog at rllSSCIllC plailla ct 
stormangrep. 

Sanldhalls 1944. 
For det trcdjc stormangrcpet på Ilassclmann lå nordmcnncnc under 
kontinuerlig bumbekaster- og artillcriild i over 2 timer. Russerne bmt 
gjennom stillingen og nordmcnnene trakk seg tilbake til Høydc 140 som 
lå i bercdskap lIIidt inne i IlasscJmanllstillllgen 60-70 mann Il.lrsvarlc siste 
skansc. 36U sovjet-soldatcr skal ha mistet livet Ik'" nordmennene ble 
nedkjempct. 196 nordmenn I~llt. 

Sporsnlilld Kan'll'n 
Finland /';/arlc ikke ii la tilhake Kardcll i Fortsclldseskrigcll Nocn linIler 
vil ha Olllriidl'l tilbake, andre ikk.e ,100.000 russere bor dl . .'r nii. hlilidkt cr 
stort. blOllliC sUllllllcr mii piikostcs hvis olllriidct skal bli dCIl pcr/ell SOllI 
dCIl cn gang var i dcn linskc nasjoncn. 

Regimcnt Norgc 
Rcgimclltct deltok biide i Estland sog andrc stcdcr i Ost-Furopa I Narva
onmldet i Estland varte kampeIlc i 7 miincder, fra Icbruar til til septcmbcr 
1944. Dissc kampene fikk symbolsk bctydning. Sammcn mcd cstlenderc 
k.jcmpet nordlllcnncnc sammen mcd svcnsker, dansker, nederlcndcre, 
bclgierc, østerrikerc og lolketyskcre mot IIcnden fra øst. Fmst kjempet 
regimcntet hardc kampcr i sump og tette skogområder syd I()I' hoydene i 
februar-mars 1944, sellerc ct voldsomt slag 0111 høydcne i juli-au!,!.ust. 
Forsvarernc mistet 10.000 mann. Til sammcn fhlt 40.00() Illann i hdc 
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I;nlllt kjelllpere 

Narva-olllri\del. 
Russerne mistet det mangedobbelte. 
Dc siste rcstcnc av RegilIlent NOIgc kjcnlpl'I i POllllllcrn, og helt inn i 
Berl i Il 

Ilomt fOl' lamissvii" 
Finland kapitulerte 4 scptcmbcr IlJ44. Da målte tyskerc og nOldlllcnn ut 
av landet. Dct blc en lang lIIarsj hjcm til Norge. Utcr krigcn avsa de 
norskc dOillstolenc frontkjclllpcrdomlller på Ilere år. Dommcnc blc avsagt 
raskt, one på under lå timer, maks en dag. De lamlsviktiltaltc likk sjclden 
anledning til å /{nklare seg. Det er verdt å merke seg at ingcn av de dmllte 
fI"ont kjempernc ikke ble domt for krigsl(xbrytclscr bcgi!t I pii Ost Ih lIlt ell -
kun landssvik. 

Iloyt utdannede fl'on(l"jcmpere 
En vanlig oppllitning av fI"olltkjempernc er at de var cn berme, kriminelle 
og cvenlyrere. Dclte er ikke sanllheten. Dc flcslc var godt skolerte, 
nlallge sva~rl inlelligenle. Man har ikke IlllInet nocn som kan 
karakteriscres sonl krimincIIl' - derililot var delillange krilllim:lk i de 
norskc styrkcllc i I~ngland. Ik IlesIc dro IlIcd SIer" idealislIlL' 
Av de eldre hadde mange artiulll og høyskoleutdannelsc. I\lange var 

~ ~. ~ 

sludentcr, si\'ilingcniorcr, IIlologcr, jurister, leger, til og mcd Icologer og 
presIer. 

SI"i,iegenlcs minnesteill og BelllwlV 
l 1993 suk te et tcrlattc til fillne frontkjcmpcre og overlevcnde 
tj"ontkjcmpcre 0111 å få salt opp et minnesmerkc til dc fidne pil finsk 
områdc. Skogdircktoratet sa ja til å avgi grulln. 
Men så trakk finnene avtalen. Et brev fra stortingsprcsident Jo Benkow til 
presidenten i dcn flnskc Riksdagcn var grunncn. Benkow mente del \'ille 
være upasscnde å stille statlig grunn til rådighet ((Jr cn minnesten over 
nordmenn som svek sitt land. Finnenc på den anncn side scr pil de ni/nc 
li"ontkjemperllc SOlli helter SOlli oll"ct/ivct IlH" dercs land. 

"Til minnr om dr 196 norsl\.c rrivilligr som fall i FortsrHt.'Is(·slu'ig(·n 
1941-1944" " 
Deltc cr tekstcn på minncplatcn i bronse mcd ct symbol SOlll viser CII 

stålhjclp samlIlen med dclnorske og finske /lagget, symbolet 
jj"ontkjclllperne ble vervet lIndcr. 

*::(:';.; . 
,~' l' 

. '''~~''J: '" ,': \. 
; ..... 

;,,;. ..• " ." I 
~ ... 

..;. .... ,.- .. 
:. " ...... ..." .... '"'.'J ' 

~:;;;;;;;;;;;;;n i', . ., 

.o,'. 

"~ -".1" 

'''~ ,j,l' .,. 

http://mcmoers.t ri pod. com/- hassellllann!fi-onl kjc. hl m 

. " .. ~. '.": 
:.1. ':"'.Iø . ,~ . 

.... ,. " . 

Side 5 av ~ 

I <).0'-1 <)() 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Frontkjempere 

Finncnc o III hcs(cllI IlIcr scg 
Oktober I ()() I var dette situasjoncn. Finncne hadde snudd og hcslL'llIt at 
det skulle reiscs en baula ovcr nordlllennenc SOIll kjclllpet '()f. Finnland 
OvennevIIlc rllillllcplale skulle ICstes pii baulaclI. AvtaklI gjaldl kil' a\ 
statsgrulln dcr rllinncstcncn skulle stil, lilktisk ovcr polarsirkelen, ved den 
tyske krigskirkeg,lrden nord I()I· Rovaniellli. 26. juni 19t)..\ kOlli ble slollL'n 
med Illinncplatcn avdukct i de Iinske skogene. 

Andl'c minncsmcl"l\cl' 
Balllble. 

VaruclI. Denne ble reist av 10mann og innviet hosten I (nx. Teksten pil 
bronsctavlen er: 
"Norges fit/Ile fi'oIl1/~ie/11fJere og fi'oll1sos1re ; 2, l'crdell.\/i rig (il /11;1111e, 
Vi .\"(//11 IW/11 I~iclll fliIser dere!" 

Ulricbsberg, Osterrike. Kopi av ovennevnte bronsctavlc. Denne ble 
plassert i kirkeruinen plI Ulrichsberg lItenft)r Klagcnl'lIrt i ()sterrike i 
I<JXO 

Bicske, Ungarn. Minnesmcrkc blc reist i 1993 av veterancr /i·a Divisjon 
Wiking. Minncstotlen ba:rcr innskriHcn Illel1011I to jemkors 
"/111 ./11111111/' 11J4S /1i;1II/~/iell hier die I'tlII:;'(,I"f/iI'i.~ioll "i/,ill;: IIm/t/tI ... I, 
UI/, Nor;:e, " 
Og pii den andre siden av slullcll pii norsk: 
" Til mi1111e om tllle ElirofJtlsJi,iJ'illi;:e som /~iemfJet 1II(}llwl.~iel'i.\IIl('II. " 

Vaivara, Estland. Nær sagt alle dc norske i divi~ion Nordland tilhørte 
Regiment Norge. Regimentct innviet sitt IIIOl1lllllCllt I LI. juli I ()(}(l· 

"/{e;:imclll NOl'ge /943 - /94J 
KrtJt/lioll-RlIssllilltf 
E.'illll /1(1-LettIll /1(1 
PO/11/11Crtl-ncr! ill 
I,mlge/lllie M,lIcsIII.'ieli.'i 
Ti/milllre om dem som la/I 
J)ell (,'(:I(t/I('/1('I1 ;'111' EI'illlll'l'lIl1g" 

Krasnoijc Sclo vcd St. Pctcrsbllrg, Russland. Til minnc 0111 Dcn norsk c 
Legion innviel I idligere legionærer 23. auglJsI 199X en llIinnl'slotl e 

Uspcnskaja, Ukraina. Vetcraner Ihl Divisjon Wiking reisIc i I <)'}3, Illed 
st otte lia bcl()lkningen, ct eikekors rlled en Illinneplate llIed inskripsjonen 
"z",. Hll/'l' de,. (,(:{(t//el1el1 der e,..\Iel1 ('111'01'1/;.\('/1('11 Pti Il :.('r-dil'i.~iol1 

/94/-/94S. " 

Fron(sostrcllc 
På disse internet-sidene har jeg ikke tall It)r meg fl-tllltsostrene Denne 
damcn er ett lInntak: 

Annc-Gunhild !\1oxness, kjcnt som Ånne-G, ff·a TrondhcilJl, var den 
lorste ikkc-tyskc kvinne som ble tildelt jernkorset. Ilun arbeidet SOlli 
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Frollt k J Cfllpcre 

sykesøster på Ullevål Sykehus inntil hun i marsj 1942 meldte seg til 
Ihmujcncste og virket hele tidcn til krigsslutt på ostfrontcn. Etter cl 
bombeangrep pil krigslasarettet i Reval ble hun tildelt jernkorset ltll" sin 
oIlervilje og modigc innsals. 
Siden jcrnkorset ble innstillct i 1813, har dcnne utmerkelsen barc blilt 12 
kvinller (tyskc) tildel. 

Hode i sovjet-leire 
Nylipncde russiske arkivcr viser at flcre nordmenll døde i sovjctiske 
nlllgcleire undcr og etter 2 vcrdenskrig. 

De fleste av de over 200 nordmcnn SOIll salt interncrt var fh)f)tkjclI1perc 
Mange kom hjcm til Norge cttcr 8. Illai - men ikke allc. 

Arkivmappcnc til dc mange SOllI omkol11 viser at dodsiirsakcll SOlli regel 
var utlllattelsc, flled etter/ulgende hjertesvikt. Lite mat kOlllbincrt mcd It)!" 
hardt arbeid gjorde at mange sultct ihjel. 

Ovcrsil\t rra 1944 ovcr frollthjempcrc 

Fra oSll:JlHkl/(ill<lbrall<lsdalcll 

LillchamJllcr 22 malll1 - cn falt 
Ringsaker 19 mann - tre I~llnc 
iliri I I manll - ingcn nllnc 
Vestre Gausdal 2 mann - ingen falne 
Ostre Gausdal ingen 
Fåberg 4 mann - en falt 
øyer 3 JllalJn - ingen falne 
Ringebu I l Jllanll - en falt 
Sør-Fron 2 mann - el1 ntlt 
Nord-Fron 2 mann - en fillt 
Sel 3 mann - ingcn falt 
Heidal 2 mann - ell falt 
Vågå 2 mann - ingen nlh 
Lom 7 mann - en nllt 
Skjåk I mann - ingen nllt 
I,csja 1 lIlanll - ingcn nllt 
Dovrc 9 Jllanll - ell HlIt 

OIlJIWIIIIIl' i Sovjctisl\.c f:lIlgclci."c 

Pctcr Ansncs dnd mars 1945 
Olc Bamrud lildt 1915 død desembcr 1944 
Arne ilarcscl lildt 1920 død august 1945 
Fridtjof Barcscl født 1917 død dcscmbcr J 945 
Bjørn Bast fudt 1921 død august 1944 
Asbjørn Bckstwlll født 192 J død februar J 944 
Torbjørn BelIaIlder I~HIt /922 død april 1945 
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FrolIt kjcmpcrc 

Gcorg WaabclIstcdt I"dt 1924 dnd dcsclubcr 1944 
Arnc Dahl 1i)(1t 1<)24 dml juli 11)4) 
Gcorg Daac I~ldt 1<)21 dml lllars 11)4) 
Kjcll J:gcr 1i)(1t 1(2) død jUlli 1945 
Alldreas ElvClllI1I lildt 19 I I dml jalluar Il)"~) 
Sigllrd FliasselI rodl 192.1 dod 1l0Vl'llIbcr I ()'I) 
Olav FalSlad I(nlt 1920 dnd Illars I ()LI4 
Adoll' Gjelllble IkHJt I l) I 5 dml april I <)cI5 
liaIIs GerhardselI ("dl 1927 dmlillars 11)45 
GUllIlar 1 hlyer rodt 11J20 dud april I (M5 
Mads GoldelI ("ut 1908 dud desclllbcr 1945 
Johallll Ilallscll 1i.)(11 1914 dml Icbruar 19L~5 
Arnc JohansclI Ii.xl! 1914 dml luai 1(4) 
Albcrt Johansen lødt 1922 dud juli 1947 
Arnulf Kinn I(,dt 1924 dml november 1945 
JørgclI K<lrviig (~Jdt 1910 dml mars I ()Lt5 
L.E. C') KristialIselI rødt 19?? dOlljuli 1()4) 
NN r 1923 dml ll1ars 1949 
Torlcir Nicolayscn li"dt 191 I dnd jalluar 1945 
I3jarnc Aarcsjold lødt 19?? død IcuruaJ I 9L~5 
ToricirOlsclIl"dt 11)15 død III a i 1945 
Gustav OlselI 11.)(11 I l) 14 dml deselllbcr 1<)'1,\ 
Einar Pcdcrsell rodt 11)24 dud jUlli 194) 
Olav Ralllse rodt 1924 dml III a i 1944 
Gustav Ringen ludt 1914 dud dcsCll1bcr 1945 
Nils SeclI) /{"II 11)22 dnc/januar 11)'15 
I'.S. dl..lJ scptelllber i ()·Io 
Ilaakoll Skrukkestad fmI! I <)()() dod april 1945 
"l"oroll' SUIH.Jk vist IUth 1916 dud descll1ber 1944 
Mathias Ulla rodt 1924 dud lebruar 1945 
Ole Venaasen lødt 1913 dud januar 1945 
Peter Versland lødt 192'1 død januar 1945 
Sten Aasjordct liJdt 1926 død lebruar 1945 

~ildc I;).T. Foll up 1 . .,,,,1. INI) 

Vcf ,Ill 110L' .~olll.ie,; ild,e \'d -
er dll elli,; e/ler lIel1i,; -

Itar d" liulie,. til sit/er jl'!: btlr se I'tI -
seud Ul<''; eu ('-I'0M, 

/((/I'ro/(Il 
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