
Vi vant vår rett! 

 

SPENNENDE: Reinhart Enggrav fortalte om en spennende og dramatisk ungdomstid som 
aktiv i illegalt arbeid under krigen. 

Vi vant vår rett, og vi feiret med stor jubel i Kragerø da krigen tok slutt. Slik avsluttet 
Reinhart Enggrav (83) sine minner fra krigs-årene på Sannidal historielags årsmøte. 

Historielaget hadde valgt å vie 70 års markeringen for tyskernes innmarsj i Norge en spesiell 
oppmerksomhet på dette møtet. Som vanlig var samfunnshuset smekk fullt. 
 
Sannidølen Reinhart Enggrav hadde fått oppdraget med å oppfriske krigsminnene, og fortalte 
villig om spennende og farlige opplevelser som aktiv i motstandskampen, tross sin unge alder. 
Han var 13 år da krigen startet og 18 da den sluttet. 

"En dramatisk ungdomstid" hadde han kalt sitt foredrag, og det er neppe mange som har hatt 
det like spennende i tenårene som han. Han ble arrestert av to politimenn med pistoler rettet 
mot seg i Kjølebrønd, sendt til Kragerø for avhør og derfra transportert med toget til 
fangenskap og nye avhør i Oslo. 
 
Han fortalte også om hvordan han ble stanset av to usynlige hender som hindret han fra å 
gjennomføre en dramatisk og vill fluktplan der han var fast bestemt på å hoppe av toget i fart i 
Kammerfosstunellen. 



I Oslo levde han i uvissheten om enten å få dødsdom eller å bli sendt til Tyskland, men på en 
utrolig måte endte oppholdet med løslatelse og hjemsending til Sannidal, hvor han ble på 
Lindheim til krigen var over. 
 
Enggrav fortalte også om livet i Sannidal, som gårdsgutt ved Pøddøla (der Volum er nå), og 
bedehusliv og speidertiden med Tande som leder, og om ville fester på Gimle. 

- Her var det både sannidøler, gjersdøler og krokunger, og det kunne gå blodig for seg. Ja, så 
hardt kunne være at festene gikk under navnet "fellesslakteriet", sa Enggrav. 
 
Den spreke 83-åringen høstet stor applaus, og ble takket med en stor blomsterbukett av leder 
Kjell Ove Heistad. 

 

KRIGSMARKERING: Reinhart Enggrav (t. v.) fortalte om sine krigsopplevelser. Her sammen med leder Kjell Ove 
Heistad. 
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