Jernbaaesabo iaB j en I aYsnitt
den 14. llals 1946 kl. 2000.
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Jeg kan ikke huske hvor tang tid i forYeiei den fsrsto
ori.enieriog oo.abotasjeo og opplegget av d€rr ble gitt" ner ieg
ÅnundBen
antar vi hldae I t11 2 uker på lorberedelseDe' Ilans
os
stvrker
aY
fordelins
og
hovedotpreqs
Jr€ftei
irit") "g iag
o ,y.1.rver og ble er)i.e oø aks jon3,rldnen'
0rdren v::r å ødeleige vec sprengning ierrbarebroe:le og
si)oranleggene på jernlanesteajoneoe i avcDlttct' llegnei nordlra
lange vestfoldbanen fantes Jolgende aksions6'tl i
og
"yao"åi
Å I54!
I. 5lokLe s{,asjon.

2. Rås lad stasior.
3. Jernbanebro over hovedveiea og sporånle:{get ved
San de fj ord stasion.
4, J€iubrnebro oYer veien Yed rijeldbcrg'
5. J {be rg stasjon.
Uppgavene ble fordet t sllk at skausellea cs' 25 salrn
under ledetee-av llans All)undscn skulle setles i rLn i pksjoi':n cC
legå14
i"f" "lr "tytr." og suPll€res aed nsdvendige mardskap€r tra freflble
slasjonpå
Sårdeliord
stlrrker. Kart ovor sPoranle$Iel
s"' sar,terlug bte ;tablert retlet-tbase i en hyite ved
"''<lri"r.
ordaot
Itefjor{t€n (våilaEshytta). ller ble 1a{t opp ldåtvaielage!'ordoet
i sa'arleid ned Sit.org.rs flyktoiugerute'
f"gå""f.t
"g,
aY evetttuelle sr"trede :lil 'ors'-Iolk'
sverige-trånsport
låi for
sendt
IJascue lor dc erkelte aksi,rnslas ble bes teut og torsxninger
åelve
dit. Del var aliikevel bare ei Prr nann Eor kicnle til
!'orbereclelsene var glort dr aksJUnåordren kufl' Vi var
ikke til{reds irerr klokkesretiel (kI. 2000). tet vRr ir(ke orcentll!'
tråsse!!e
norkt da' og lyske styrk€r' son Yar -forlagt nord for byen'
kveldoa'
on
ved
20-tiden
tit
torleinjnseae
på
:".'r,*""'.åa"i
hen optil!istiskc.
Vi vrr en?steliae' ""1
Å11€ {te1t$i1ere bl€ bevefnet ner} håndvåpeo (p13ioI' U'S'karabiit €1le! Sten-gun) og håndgranaler.
Jeg hadde skiftet dekketed tl1 Anders og I'agna ltinbergg
leilighet i å. etosje 1 deres eiercloar Yed Dypa'ken i Sandefiord'
i""""-"""" gtteo vai post - iclegiaf- og telelon-gårdent.hvo!vaddet
var solid ilak bevoktolng, nen hvor vi hådde godo kontakter

LeBtvrcrne. lra Ieilighoten Yai det dlrekie sikt tiI det tJ'ake
hoved*.vJrter i botel [ ÅLIao!lc ol {11 jerabroeEtrsJonen'
xan6 Ånundscn orpbol'lt sog den 14' nars i slrøket
usuk"rs,r -..Få iu";-;:-;-i'; iå tiI megl ot'tcr rvtale, noen niDuLter
fsr kl. 2000. Vi holdl telelodkodtalrt I ca. l0 dinutter laetrs

2.

drrn!åne lra eksplosjon€ne !'ullet, Vi hørte at aagrep€ne
gJcDlroEtsrtr neIr var sp€nte på hvordan ka.eo0 grelde 3eg

b1e

urd6r letretten,
Sl.i.k foreglkk aksj oBene I
l. Stokke siasjop.
Stokkc er €1, Iorholdsvls stort Iokalsertrun.
SprengnldgsLeder va! Bndre llaukås (Jeno), sod erbeldet
aaEm€n øed r1on Nllsen og 8 - g naaa tra ded legele 'kur6rtaget'.
Ilalkås loretok rekogaosering ded ]3. nare og oppbevarte ladningenet
son var heBtet hoe Påul Iiårlsen (Per Løv) på ltaukerodr i tieyarefabrikken til Lars cjein i stokke, faukås og Ni],sen bodde i logea
t hytta ti1 Lare cjein.
Da k&rele kom fre'l t,ll stasjoa€D lor å begynoe srbeidet
ved rporveksleqe, l/ar det en del tyskere der soD nettopp vsr
koaDet n€d toget rordlra og rkulIe yidere tll llcl6onvik. Kar.ne
skJulte våp.eae under klærne og yeDtet til tysker'ne forsvant. Derpå ble vakt€r utsatt på allc tllstaierd€ l/ei€r og folk jaget I
kjel.IereD. En rnann r!åtte truos slyorlig ned pistol. for å gå ned.
L&dDlngene ble koblet Bed detonererde lunte og tsnf
kI. 2000. Det var lull vlrkilog,
Etier ed del koui,likasjooer koq skoukarene fren til
iailitrg.!tedet v{'d Boog-hJ'lLd (Si*ria) ca. I k!r. Dord tor Sårdeljord. De lesale styrker (kur!rlaget) vendte hjer til Sll]defjord.

2. Råstad !tås iol1.
Aksjoneq odlatt€t 6pretrgÅing av eporvekslenc. SpreagaiDgsleder var Idar olsen, åosl hs.dde 4 - 5 naon ued seg. Ean
boddc på en hytte i 0stardya og loretok sely rekognosering,
Spretrgsiotfei hentet Idar 0lsen hjenae hos Påul i{arlseu (eer Lov)
på llåukerrd oin rlorgeneD dea 14. nars.
Da han åyklel, a-.doyer Uoveies ned stoIf6t, bl€ haE
overraskellde utratt lor passko trol.l av 2 tyskere. Dei falske
leglti6sujo skortet ho1dt, og ryggsekken ned sprcngstof{et ble
ikk€ unders"kt,
fra hlita 1oste!øya dro karene til Råltad slasjon
til fastsatt tidspuakt og ulonter.te ladaiagene etter st veivakter
yar satt ul og lolk i husend 6endt I kjelleren, Sporvakslene ble
spfengt, og karene dro tilbake til øBterøya, for sersre å dra
ti1 Bang-hytta,
Det ble glasskader på huseae I Derhetea ved aksjonen.
3. Jernlanebroeo (U"Aergangen) og sporantegge{

veil

Såndefjord rtasJou.
onfattetr Bprelgrirg av broen og !prengring
ay sautlige
^ksjooea
sporveksler ved Saodefjord slasjon. På farhåod va!
tkaflet ti1 veio kårt oysr starjon€ns !poranlegg.
SpreqgDingsled.€r' var Thor SUIIaåd. -{I.fred Ajsrsl&i
soln \/ar kootrollsr for 1lrnør/6lren ay alle aksjooene I ar'snliiet,
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valgte sclrr å rt€l.t! her., Sullsnd ledet lnnryinge! ay s.ksjoron
h1.or g.uppeu hadd€ kvarter. Sporåtrt6gget
overfert
på saøen og oppgoven; lordelt og lanøvet'glik at
.ble
neer Dana visste bva og hvor baa hådde noe å gjrrc.
PlaaeD lor åksJoq€o ble på,orhåÅd yurcl€rt av U.I{,_
orrrae16!, soø anså den Ior Å.være degct drl!Lig på gruon
av deo
stor€ traflkk ay tyske!.e Iorbl aksjotrsrtedet,
Det deltok 10 _ lz-celtekårsr og I lag ( I _ fO nam)
are s tyrker. Trenrrortc je f ora n; i,"r tl
.1.:f
xlr.orgr'
3 I or5''DIn's t ienFste og
i g""r-å.i"ia"r',"a
flyktningot jeneste,
ble inokalt til ldoi;s[;tlat i tIDreSiv.org,
fsr
aksjonen.
DelLå,rerde bIe
nunderxan;en;
kjErc

!å Bana-hyita (sigrld),

fre tir

pl i,"i"rii"iÅ";r;;;";;;'i;^..
Iiar€ue so,a ekulte rprongc. sp r.{iiik",
,ordelte ses
og nooterte raiolng*. i'ii"ui""*ii"-r.;".t
I::t.::::-"r'::l:'en
jil,,yi"1,o""irl.oi-ladniosaDs
bte dontert rre lasreplaset.
rysKere
på vel tit Iorle{ningeae var inieresrerte
tiigknare
ut€n å tåt1.. bva eon foregtkk, Varstincsstvrkene
.;;;;;-;;

åpcrret tltstøtende gåt€r oi beordret, iolk i kj€lt.16n.
l,ike fsr k1. 2000 aate ! tyske
,
på stesions_
o'rådot
uråd os s.ikk nor z sr"kk"_s;i;;; vaktar
;;;";;ia;;";:;"r.
vesiltsst,e pensetre, vars I in rc akudd;r sikk, i;;;;;;
uiå
-"i,""t
os rilbåkerrak^inr:en iverkr;tt. stokk:_kn;o;; ;;;!i*ir.,,"
nu
lor tyskcrne og 1.p !0ot dce vestoy€r. fy"t""r"
i"p
roran krfeae ui ay sråsjons/ørådet. De ;;.i;;-v;;:;;;,:;.;;""
"iraa"-"g
trakk se,r Litbake gsLover eDter ptaDen
tlI raølin3sp-tasser, Brng_h.yLtå vcA ieen.
"s tit ""*-i"".i."-ir.,
Vl.rkningen åv an4re!ci var I0O F. ,{lle sporl'ekster
..
bl€ odelasr o: jerobaaebroer i.uusrendig
;;,;i;: D;;-;j"';;;,"
slåsskåder p! hus i EÆrhcteo, Uersverre ,ikk
sor trosser varslinseo, slårt-av sirr
", "irii;;";;;
oÅ or*ari!t, tio.lbjed, sor t06 rfJ alten.rudstjeneste
"," u""-""-."-jå.ii"iirl
i"Sand;r
kirke, ble s år€t.
Stokke_harenc (S:cougutter), som vc rkjenre
i byens
oEejq, ro!et seg under fl,rktcn nor.tover
inn r et-or"."",".r'_

tysk oøråd€.yed D6.r.bakkeo (r .reen) o; ri" pi"."p"i"i"'iij1".,".
Karen€ forktartp at de ear blirt overiatt
':::'
hadde tru.r4et de' til å bx!r. kl'r. ,;-;;r;; ,; ;;;;^".;;
eDselske strvler. Tyskcrae overl€rte a", trr ;i:;1";;';";"'
i"."r. i"riii.
und6!t,egne{te tikk vta nelloe_rleno rrrelilitrg
og.beordret dee friraitt omgÅenrle. De tok scg
", 1"""tt""-tiiirr..
"rf.", i"r'o"iiti"t
ti I skåucet leo.
ota lj'rvik kjsrte direkt€ hj€D tit sitt bost€d lrå
P4
frarrnes
ned lesreb.ileo o; var klar i";";;"-;;J;;;,"wolEc
I tlmene etterlÅ var atet stor. oppstsnitelse runitt alet
tytk. .hoyedkya.rter i hoiell iAtIantic",

hådd€ Ded

r"

opp

Sprenroinsstcder yar TrJ,gye [ristolt€rse!
reg 3 skauqutter. no

"i"-;i";.

-il;";iff';,;;
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på hv€a ride ay bro€a, mons I tsanD varsl.et lolk I dei Brsrneste
hua (hvor €d baneyokter bodde) og beorilrat doIa i kJellereB.
EoJr Bkul1e Eoute!. lsilditrgen0, soo vat beregnet og ferdlglagot
på r or!åad.

Guiiele rykket frsn til aksjoo!Eålet iil tsstsatt
tid og iyeak.stto plaa6n. Da ladal.qgede yar lroot.ert, hørte
RoJ. ei dct koE et tog fra Saudetjold. Ilan Jjernet 1etr fart
ladninger iod yar test6t tl1 rklnnegangen, og toget, p&sserte.
Der€tter Eoote.to ban Iddai.ngeqe påny og tente den presis
kl. 2000.
IJroen b1e fullstendtg rd€lagi,, Ks!€oe tok seg {ren
til tssng-hytta (Sigrid.) utea uhell av noe a1ag.
5. Jåbsrq stås.ion.
IIer gj&ldt alet sprengtriog sv åporveksleDe. !eder
yåi [g11 J&cobs€r, soin hsddc 6 - 8 lBann l[ed seg. gan loletok

BelY rekoEoosering.
(ar.en€ tok s€g treE ti.l stasjonen oa kveldea aksjorsdogen, caite ut, vakter og jaget totk i kjeller€n I huseae i
ffsrhet.en. l,odnlagere yar nont€rt da toget rordfra kon likc frr
kl. 2000. Egil Jacobgen ly€rksatte syeblikkelig.fjernlEg sy
ladnlngene, og yaktere ckJulte yåpnene. Togot fortot stasjonen
drL eksplosjonene drrnliet sydfrå og nordfra. Cuttsne ver ikke s€rc
on å noniere ladntngene påny, og €Itekien b1e f'rllst,enrlig. Dei
ble glasskader på husene, neo lngsn Peråoaer kolr tlI si€de.
Kå.ren€ tok 3eg ctrterpå tilbakc tll BarFby!ta.

Dei €r bet,egrend€ hvor ansvarsbeviåst og våkent det
ble handlei og hTor store chanser det ble t.ett urde, farefulle
Ior,iloi.d tor å untrgå unrdige ødelegg€l.ser på rlateriell og

I alt deltok ca,50 aafln t selve aksjonen i Å 154,
aer uq:ler Jorberedelsene vsr nårge addre mcd i forayuingt€t,t€)l..etnings- og kur6rtjeoest,e uten å vite hva goor loresto,
.1lt b1e gjenronfrrt ned Jrir.iltig dlsiplln og preaiajour
Jeg bar kotrfererl lled saBt.llg€ sprengDiDgslede.€ og
andre deIl,aqere. D€ luEker: Barge det,alje. soa verlrcrer deres
egen akrjon, detr deltagereåtellet på hvert erkelt rteal €r det
noeq rsikker.het o0r. cleg tror inidlertid ikke åt det oppgitte
total tal I er s:s111g uEøJ.aktlg.
Skaukareoe yar s!ort sett de nest tleoeile dåntrakaper
og hadde sod Iedere p?l akåjooåsteden€ de son gjenaoDr ot hsrdt
år på akaueo hådao skitt seg n.i, son de rnest sirldalyalne,
kJ'ndlge og rolLge. Ved skaukarode !oE kjernetropper k[nne .le
syedc legal.e st)æker lled strare trygghei gå Ded 1 skå.jorlelre.
ÅksJoren var oEhygg€1ig planlagt og iraey€t, og vl
Itkk ikke bruk ,or dei slkk.rhet!appa.at ron var bygget op!.
koll utyllsont oveilaskeade på tyrkeroe, sod rrel
^Ilglapet
!eg18!r€rte
deo dlistlghet og kJ.!dlghe! det b1.€ gjentronlørt
aedr

a.

.

D€t

Dl. itke lyerkratt relreasller oys.lo! alvilbo-

lolk4ldge! i Yålt arsalti.

ble gpplyrDlngs! ssldat fra alle sprengnlugr]€dele og rspport seadt dlstllkts!Jet .Iosef llaraldren
(xartin),
Dea
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SardetJord, de! 9. septeflbsr 1904.
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