
Thorolf Markussen 

1907—1945 

MARKUSSEN, THOROLF, transportarbeider, Gjerpen. Født 
18. januar 1907 i Gjerpen, s. av Martin Markussen, f. 1870 i 
Skien, og Karoline f. Baugerød, f. 1869 i Gjerpen. Gift 1934 i 
Skien med Gudrun Pettersen, f. 1911 i Solum. 1 barn. Omkom 
30. mars 1945 under et flyangrep mot skip som lå ved Menstad. 
Gravlagt på Borgestad kirkegård  

Thorbjørn Wahlstrøm skriver i boka «Sånn var’e på Bøle»: 

Både Gjerpen og Skien ble spart for bombeangrep i krigsårene 1940-1945, men da krigen gikk mot 

slutten opplevde Bøle-beboerne den skotske «Banff Striking Wing»s angrep på kaianlegget på Men-

stad. Angrepet skjedde langfredag 30. mars 1945. Arne Karlsen, som da var 20 år, forteller.  

«Jeg hadde et par dager i forveien satt båten på vannet, og om formiddagen denne langfredagen var 

jeg nede for å øse båten. Jeg hadde båtplass ved «vaskeflåten». Det var en trebåt (seilkogg) jeg had-

de, som selvfølgelig lakk en del de første dagene på vannet. Mens jeg holdt på med dette arbeidet, 

hørte jeg larmen fra flyene. Jeg hadde jo på dette tidspunkt av krigen ikke drømt om noen form for 

angrep, tvert imot ventet vi på beskjed hver dag om at det nå endelig skulle være slutt. I alle fall satt 

jeg der i båten med øsekaret og talte flyene som kom farende. Jeg mener å huske at jeg kom til ca. 

30 stykker—da smalt det— og jeg hoppet i land og søkte dekning under en haug med tømmerstok-

ker.» 

På dette tidspunktet foregikk—som vanlig var på helgedager før i tiden—kortspill på «pokersteinen» 

i Hausåsen. Denne plassen ligger rett øst for Menstadkaien. Karene som var på dette stedet var fare-

truende nær ildlinjen, og søkte på forskjellig vis dekning i den umiddelbare nærhet– De fleste kastet 

seg på bakken, men Thorolf Markussen (f. 1907) og Lars Larsen gjemte seg bak ei stor bjørk. Begge 

ble truffet av et prosjektil som først hadde gått gjennom treet. Markussen døde av skadene, mens 

Larsen overlevde med skader i hoften. Et av flyene styrtet ca. 50 meter syd for der Menstad Ung-

domsskole nå ligger, angivelig etter å ha vært borti høyspentledningene. 

Link til bilde på Digitalt Museum, tatt fra flyene som bombet: 

https://digitaltmuseum.no/011012731467/235-skvadronen-angriper-skip-pa-borgestad-menstad-kai-

porsgrunn-30-mars  
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