
Minnebautaene får fire nye navn 

 
TAKKNEMLIG: Orfører Preben Hegland takker Trygve Braatø til venstre og Torgeir Lindtvedt Dalen for det 
arbeidet de har utført. 
 
Trygve Braatø og Torgeir Dalen har drevet detektivarbeid og funnet navnene på fire som aldri har 
blitt hedret på minnebautaene etter siste krig 

Det skulle gå hele 65 år siden frigjøringen i 1945, at fire "glemte" personer som falt under siste krig, får sine navn 
på minnebautaene i Kragerø. 
 
Første kvinne 
1. mars 1943 ble passasjerbåten "Tromøysund" senket på vei til England. Om bord var tre personer fra Kragerø, 
to menn og en kvinne. Mennene har fått sine navn hogget inn, men ikke kvinnen, Johanne Jaren, født Lindkvist. 
Hun var messepike om bord på kystruteskipet "Tromøysund" som var ble kapret av motstandsbevegelsen og 
forsøkt seilt over til England."Tromøysund" kom aldri fram, men ble senket av tyske bombefly. Alle om bord døde. 
De øvrige som nå blir hedret er Rangvald Farsjø, Leif Postmyr og Rino Paulsen. 
Johanne Jaren og Ragnvald Farsjø’s navn blir hogget inn på steinen i Sannidal, mens de to andre får sine navn på 
den store bautaen i Kragerø. 
 
De tre andre 
Når det gjelder Ragnvald Farsjø, var han skipper om bord på et skip i handelsflåten. Båten han sto på ble skutt i 
brann og forsøkt senket. Farsjø døde senere i London som følge av påkjenningene han ble utsatt for.  
 
Leif Postmyr var med i motstandskampen. Han ble tatt og torturert. Først på Møllergata19 i Oslo og senere på 
Grini. Han døde som følge av mishandlingen.  
 
Rino Paulsen var leder av en Milorg-gruppe so ble sprengt i 1943- Under arbeidet med å bygge opp igjen 
motstandsgruppen ble han på mystisk vis funnet død i Blindtarmen vinteren 1944. 
 



72 personer 
Til sammen vil det nå være 72 personer fra Kragerø som falt under siste verdenskrig. 
 
Jeg vil takke Trygve Braatø og Torgeir Dalen for det detektivarbeidet de har utført for å gjøre minnebautaene mer 
komplett. Om det  også i framtiden kan dukke opp nye navn, ser jeg ikke bort fra, sa ordføreren. 
 
8.mai blir det markeringer i Kragerø og Sannidal. 
 
Familiene til de etterlatte er spesielt invitert til minnehøytidelighetene. Senere på frigjøringsdagen 8.mai blir det 
egen mottakelse i kommunestyresalen. 
 

 
MARKERER 8.MAI: Fra høyre Ove Bertelsen, Trygve Braatø, Preben Hegland, Torgeir Lindtvedt Dalen, 
Sverre Okkenhaug og Kjell Ove Heistad 


