
 

 
Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Kommunaldirektør kultur og næring 

 

  

 
Besøksadresse: 

 

 
Telefon: 

+47  

 
Telefaks: 

+47  

 
Organisasjonsnummer: 

NO 942 110 464 
 

E-postadresse:   

Internettadresse:   

120304/15 

  
 
 
Kommunaldirektør kultur og næring  
 

 

    
   

  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Postboks 4710, Sluppen 
 
N- 7468 Trondheim 
 
 
 
 

Vår saksbehandler 
Rune Kjenstad 

Vår ref. 
15 /10967/074/// 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
2014/01839-3 

Dato 
30.04.2015 

 
 
Svar - Henvendelse om minnemarkeringer i forbindelse med andre verdenskrig - jubileumsåret 
2015  
 
Det vises til brev fra det kongelige forsvarsdepartement av 3.3.2015 hvor man ber kommunene 
hedre de få veteraner fra andre verdenskrig som fortsatt lever, blant annet ved utdeling av 
regjeringens minnemedalje. Det vises til kontakt med Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar I sakens 
anledning, hvor vi løpende har rapportert inn de kandidatene vi har klart å finne. 
 
I en så stor kommune som Trondheim, har ikke dette vært enkelt, og man kan ikke utelukke at det 
kan finnes flere. Her følger de navn vi har funnet: 
 
Krigsseilerne:  
Egil Magnus Berg , f. 23.12 1917        
Georg Dyrø,  f.2301.1922               
Artur Rønne,  f. 28.03.1922 
Sigmund Sivertsen,  f.  29.07.1922 
 

Fra Thingstad/Wærdalgruppa (kommunistisk motstandsbevegelse) 
Ivar Wiggen, f. 18.09.1921 
Gunnar Gundersen, f. 23.05.1923 
 
Deltok på Hegra festning: 
Johan Andreas Sagen,  f. 12.07 1918 
 
Andre: (motstandsbevegelsen/illegalt arbeide/samband/Skottland) 
Kjell Mølmen, f. 25.09.1918 
Øivind Lyng,  29.02.1928 
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Vi legger opp til at tildelingen vil foregå på Krigsseilerplassen (ute hvis godt vær) fredag 8.mai 
umiddelbart etter bekransningen kl 1030, etterfulgt av en hyggelig sammenkomst i den gamle 
Tollboden som nå er lokalene til NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) 
og krigsseilerne. Her vil det bli servert kaffe og snitter samt bløtkake. 
 
Trondheim kommune inviterer Fylkesmannen til å delta ved denne anledning, og takker samtidig 
for et godt samarbeid. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Morten Wolden 
kommunaldirektør 

Rune Kjenstad 
rådgiver 
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