
._ -. , , - deltol(m~get :ak~vctor,1N~J"vej! ',tot.;, '.. - "~ " , , ' 'l tIngsvalget samme ':'lr.'-' IICln er, for 

;E~" 'kie'nt ';':offiser:' og ',skolemann W~1~~~:~: ~l~~~n~te~~~~~A~~:?~ 
. ' ' ': ' f" II / 5 O o' , ' .. """ , Sltt.yn pA polltlsk.,"'.koI'lOinl.ke 

: ' .- " ' , -, 'o: y er' a ro, " ',Og kulturelle spørsmål har !tan n.r-' 
, , " _ • _ ' ,', : mere utviklet 1 en rekke artikler t i 

Interessene' til de 'norske arb€ldere, dagspressen, 1 brosjyrer og I.lennom L 
, ved de forskjellige tyske bygg~plas- sine mange foredra~. Hans 1~lkellg-
, ser. ,I denne. stilling har han pa kort het og hans ypperhge"aanl':for ,god b 
; t~d bygd opp' en ,meget god organlsa_ humor, kommer Ul sIn rett 1.'.krlf~ ro 

SJon over hele landet. Det er ansatt 110m I tale. I Arenes -løp har han fore- . 
~ norske frontførere 'og leJrlØrere på tatt forakJelUge' ,tudlerel.er- til Tyak- .D 
. alle o plasser, og det 'er 'utført meget land, Frankrike, S,-:erlge' og· Dan- ..:.::J 
"for a lette forholdene for de arbeidere mark. /' ':>, l" n: "; f ~""', -/".J 
;.som,måvære borte . ha. ·fiineheim.... '. Som inUltær: er ',han~!fontten til 
, s~eder. JMajor Bakkes sterke initia~ litt eget fylke, Østfold, '-bUtt nær : P:~ og·atore dyktighet er i denna "til- knyttet .Ul Trøndelag, og han legger 

, ,'uug aom ,eller.!i 1 bAllS virke kommet Ikke økJul' pA' ,sIn ·begelltrlng, .tor 
! mange til gode., . , .. , .. o trønderne. DeVer et aterkt og' prek~ 

. i; ';Foruten som offlser,og orgAllisa'tor Ug 'folkeferd,lIler han~, For meg ~tAr 
, ,'er major Bakke meget godt kjent som trønderne ~; .• om . kjernen av .' Norges 

skolemann og har påd~tt~ område befolkning.: Jeg: ser' og.A jram mot 
n~dlagt .. et megElt hetydningsfullt den tiden. da, ~rondhel~ vU bli ho";' 
vIrke, Straks 'etter at han ve.,' kom~ vedstaden t Norie: Det ,vil geoil'llfløk 

, met til Mysen ble på hans initiativ lIett være me.t flktlg.: Det er' ~ttero 
Mysen kommunale middelskole opp~ mitt "yn Ikke riktig' at dette 'Vid., 
rettet. Han ble ansatt SOm bestyrer strakte landet økal halln 'hoved~tad 

, av denne skole, og tiden fra 1922 til her 1 den øørllge enden· " . . ' ,/ 
1940 drev han denne skole fram til For øvrig dveler major' Bakke, 

. . . . li bli en lne,get betydningsfull kultur.. med glede ved ~itt' mangeårige 'ar-:-! 
: ' . . . .' , ,', faktor for Q):gdeungdommen 1 Indre beld blant ungdommen 150m han. har 
~ .. Maj/?r ,Jørgen Bak k e fyller 60 Østfold. Pa han høsten 194Q ble be,,: sterk tro til. Det er l tørste 'rekke, 
ar 29. Juli, . Han er født l B,amle i ordret som ~jeflnspektør forskole. bondeungdommen i Østfold haner, 
Telem~rk. I dette fylke har. forfe. vesenet, mAtte han oppgi I5kolegjer. kommet I ltontakt me~,{og l1an v:ut'-~ 
drone hans . ymrt bønder BJennom ningen l Mysen og har sIden hatt dere l' høyt den plikttroskap, 'disiplin, 
Uerehundrear. FareIl: som også er -,_., .• - .. , ... '. 'i·',. • -- ,og arbeidssomhet ,~~~ st,!)rt ,~eJt Pte::-, 
bonde, flyttet til Eidarlger hvor 'ju- vikar l bestyrers'tllUngen, men følger ,ger "denne ungdom;' egenskaper. 110m 
bUanten var bosatt l,.sine unge å~\ framleis . denne' .,kolen ~om er blitt majoren selv som' skolemann ',:aldrl 
11914 ble han uteksamInert fra .Gar..; hans hjertebarn med den største in- har .forsømt å Innprente. 'I),' - . I,i. 'J! 
dens underoffjserskole l Oslo og ble teresse, ' Den stilllng ,han ·har Inneha~t I; 
deretter fastlØnnet sersjant.· Mens Major Bakke h!U'delt~tt mei(e\ t den siste tiden, har :laterke«l 'grad: 
han . tjenestgjorde som. underoffiser det offentlige Uv. l. My~en har hl\t\ enn før tørt ham sammen me~ den: 
leste han til eksamen artium, hvor· væ:rt medlem, av skoleatYTet 1 16 lir, arbelqende befolkl1!pgjog :hanharl 
etter', han studert,e sosialøkonofl!l, medlem av herredsstyret l Q 4r os på t!enne plsss fått, anJe~tnl,~l,,~ i 
realfag ,og ~dagoglkk. I 1919 kom lQr øvrig hatt mange" )rQmmunale utfolde de ,tei'ke';,olliale ',jritereaser, 
han.inn ved krigsskolens øverste I\V· oppdrag, Han var J flere år forrn~mn som alltid er kommet Ul :uttrykk 1 
deling og ble uteksaminert, 'herfl:a 1 1 Mysen Turn- og Idrettsforening og hans mangeartede virke • .fHan ,r~h.r 
1921. lian ble Ba premle~løytnanti tok 1 sin tid lnltltltJVClt til dannelsen ,alltid, forfekte~ IIIOslalrettfer.~, 'oS:1 
IR 13 :. m~d tjenestested Steinkjer., av Mysen ogEldsb«lrg ekytterlag, I da,· arbeIder, han,' og hahl)lo1k,' 
Samme år ble ~lIn beordret som ad:- U år var han formann l !:Idsberø Norsk)!'ronttørln~JT\ed ,.dettot~r, øye 
jutant 'ved'FossumBtrøke_~s . festning jeger- og fisker!orenI ngog medlem under følgende m,øtt~: ....';:.'i'-1' ';,:. 
ved ,Mysen. I 1936 ble 'han u~eynt av Østfoldjel;{er- og fiskertorenlnS8 Lov intet uten' ålJøre dltt_',bo~te. 
tUkaptem med tjeJleste i m·lb.~yer-:~ styre. '" ;'" . " " " '. Det er realitetene som ,~ler; (le og 
nef/,'og frll-J. januar 1937 ~ m,{lll; "Major Bakkes politiske Interesser intet 'annet. ti'., 'ri ,'" , 
'organlsas.lonsmessJg; st!Illng. "J;·'jull har lfgget sterli;t i nasjonal leid helt Major: Bakke kan på·.slnIlO års 
1941 ble han utnevnt hl maJor.. fra hans .. unge år. Han fulgte den i dag Sil ,tilbake på. et .. omfattende 'og 

'. Major Ba~e er Norges 1. legIo· nasjona150slaUstbka bClvcgels6' mec1 'resultatrikt-vIrke. VI'"ønskerJ halJl 
nær og ble overdratt oppsetningen av sterk Interesse'og lIympatltra begyn. kratt og at yrke, til, en' god. fortset,-' 
bataljon Viken Bom ble organisert l neI sen av,' og t 1933 stittet han sam.:. tel5e, til glede" for ham selv og ti~ 
tiden 12-24. juli 1941. Han reIste men 'med .' noværende . fylkesmann gagn for folk og land, 
deretter med bataljonen til Tyskland, Hans S: Jacobsen Nasjonal Samllnill,,' '~r '.' , " 
hvor han ledet bataljonens forbere- I fylkesorganisasjon' 1 'Østfold.' , Han 
dende øvelser Ull. januar 1942;.. da' , . . ,. 
han ble beordret til tjeneste på f.lSt
fronten. Her tjene.stgjorde han 
dels 110m bataljonssjef l forreste linje, 
dels i artilleriet og dels ved storm
batteriet. Fra sin· fronttjenestetId 
innehar .:han -jemkorllet . og østme-
daljen.,. . , . 

På grunn aven mindre' indre ska
de mAtte han oppgi fronttjenestenog 
har fra 20. februar "1943 værttJl
knyttet orgll11isasjon Todt J Norge. 
Sommeren 1943 reiste han over 'bele 
landet Og holdt flere hundre forecIrag 
pA bxggeplassene, likesom han pA fOF
skjellige steder talte 'for' de tyske av
delJnger om ,norsk ,lynne,' og . norsk 
eg,enart og bIdrog tIl en -bedre lol'~ 
atåelse.iav norske forhold r samtidig 
110m han alcaffet reg utmerket orien
tering omnordmennenell arbeidafor
hold pl de forskjellige byggeplø,saer 
rundt om i landet. . I tiden fra -20, fe
bruar til 4. august 1943 holdt han)! 
alt 276 foredrai, / ,. Det o kan, J .denn. e 
,fo~'blnde1se, tilføyes at, majOI' rBakke 
do 'er·kJent øver hele.landetaom en 
av _,våre beste taloreog med en ~rlig 
evne ·Uli kOllUllOi Bod )tontakt ,med 
f~lket pl de .fonkjelllie .teder;.:,;.I'.'!, 
~",SI~QIl.'5 ... auguat1943. hm', major 
.oakke ,værf,leder- av Norsk' Front
fødmt;:'~'hvia, Oppg'!.ve

o 

,er • å .i\1l!'eta 
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