
19.Trygve Ødegård 

 

Trygve Ødegård var født 9. mai 1903 og sønn av to innflyttere fra Flesberg, våpenarbeider Thor 

Ødegaard og Mari Aslaksrud. Familien bosatte seg i Håvet, og Trygve var barn nummer tre. Han 

hadde to eldre brødre, Thorvald og Olaf og tre yngre søstre, Hjørdis, Sigrid og Marit Gudrun.  

Brødrene Olaf og Trygve var med i idrett, og begge var svært gode i friidrett. Trygve begynte i 

våpenfabrikken. Så tok han Hortenteknikeren og dro til sjøs. Der var han 7-8 år før han kom tilbake 

og begynte i fabrikken igjen. Han tok også et befalskurs.  Han gifta seg i 1937 med Martha Helene 

Nilsen fra Asker. De får barna Bjørg og Terje.  Han begynte på våpenfabrikken, men den kommer jo 

på tyskernes hender, så han blir ansatt på Stenbek verktøyfabrikk i Masovngata. Der tar de inn bare 

jøssinger og folk de er trygge på. Han kom tidlig med i illegalt arbeid og i det som etter hvert blir 

Milorg.  

På Sørlandet skjer det opprulling i desember 1942, og opprullingen spredte seg til Kongsberg-

område. Distriktssjef Helge Thanum går i dekning 25. januar 1943. Han kommer seg over til Sverige 

etter et par måneder. Trygve Ødegård som var troppsfører og dermed utsatt. Sammen med Arnholdt 

«Nolten» Kongsgård drar de til Oslo og oppsøker folk som kan smugle dem over til Sverige. De får 

avtalene klare og skal møte opp på Strømmen. Men Gestapo med Fehmer i spissen har plassert en 

angiver i organisasjonen, den kriminelle Kaare Otto Hagen. Han hadde sittet på Møllergata 19, og for 

å slippe ut tilbudte han seg å bli angiver. Han hadde klart å komme seg inn i eksportorganisasjonen. 

Så han leder flere denne datoen 10. februar rett i klørne på Gestapo. Både Kongsgård og Ødegård, 

men også de to jødiske barna Tibor og Vega Taglicht som hadde kommet til Norge tre år før og blitt 

gjemt bort fra deportasjonen av jødene i Norge. 

Arnholdt og Trygve blir sendt på Grini hvor de sitter til 9. desember 1943. Da sendes de videre til 

Sachsenhausen.  



 

Porten Trygve og Nolten møtte da de kom til Sachsenhausen. Fra Withlocals.com 

 Nolten kommer tilbake, men Trygve dør i leiren på grunnlovsdagen 17. mai 1944.  

 

Noen av Brakkene i Sachsenhausen. Fra Withlocals.com  

Lørdag 2. oktober 1948 mottar Martha Ødegård Krigsmedaljen Post Mortem for Trygve Ødegård. 

 


