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Utsendelse av sikringsstyrker til Kviteseid, 
Seljord og Tallaksbru 

 

Ut på ettermiddagen, 19/4, kom det melding om tysk fremrykning 
mot Kviteseid og fra Skien (Holla) mot Gvarv, og kl 2030 meldtes det 
om tyskere på Hovden. 

Det var av major Lowzow i Rjukan alt 15/4 gitt ordre til Vinje-
svingen om å sende ut patruljer i retning av Seljord. Nå sendte han 
ved 1500-tiden ut følgende to sikringspatruljer: 

1. Fenrik Woldøen med 10 mann og et maskingevær til Kviteseid, 
hvor patruljen i grålysningen neste morgen (20/4) skulle ta stil-
ling nord for Spjotsodd ferjested, sikre mot fremrykning sørfra 
mot Kviteseid og forberede de nødvendige sprengninger ved 
Spjotsodd. 

2. Fenrik Ryg med 10 mann og en mitraljøse til området øst for Sel-
jord for å sikre mot fremrykning fra Bø og på veiene nord og sør 
for Seljordvannet og forberede de nødvendige vei-og bruspreng-
ninger. 

Patruljene kjørte i en buss og en lastebil sammen til Brunkeberg, 
men her skiltes de. De kom fram til sine bestemmelsessteder og fikk 
forberedt stillingene samme kveld (19/4). 

Fenrik Woldøens tropp kom til Smeodden og avløste den sivile 
vakt ved flytebrua over til Spjotsodd. Det var 2 bruer, en 30-40 m lang 
flytebru og en jernbru. Stilling for maskingeværet ble valgt ved nord-
enden av flytebrua, slik at denne kunne beskytes i lengderetningen. 
Brua skulle sprenges når tyskerne passerte. Det lyktes med bistand av 
lensmann J. Sandvik å skaffe 2-3 kasser dynamitt, fenghetter og lunte. 
Til sprengning av jernbrua kunne det brukes vanlig lunte da denne bru 
først skulle sprenges når patruljen måtte gå tilbake. For å sprenge fly-
tebrua var det nødvendig å ha detonerende lunte da denne bru skulle 
sprenges i det øyeblikk tyskerne passerte den. 



Patruljen ble forlagt i et lite skolehus i nærheten av stillingen. 
Den sto i stadig forbindelse med Vinjesvingen over Høydalsmo sent-
ral, hvor korporal Mossin var. Woldøen oppholdt seg i telefonsentra-
len i Kviteseid, og tidlig om morgenen (20/4) fikk han melding fra 
Vinjesvingen om at tyskerne var nådd fram til Eidstå, mindre enn en 
mils vei borte ved nordenden av Nisservann. Woldøens patrulje lå en 
times tid i stilling og ventet på at tyskerne skulle komme, men så kom 
det ny melding om at de var dradd vestover. De var snudd før de kom 

Ferjestedet ved Spjotsodd 



til Vrådal. Man hørte ikke mer til de tyske styrker som var meldt under 
fremrykning mot Kviteseid og Seljord, og det har vel også bare dreid 
seg om patruljer. 

I mellomtiden var den detonerende lunte skaffet til veie av lens-
mannen, og sprengningsforberedelsene kunne bli gjort ferdige. Men 
før dette ble gjort, kom det ordre til patruljen om å trekke seg tilbake. 

Om den patrulje fenrik Ryg var leder av, foreligger det ikke nær-
mere opplysninger. Det er bare av en av deltagerne anført at det ble 
plasert en sprengladning på en bru (Vallar bru) og at det ble ført en 
elektrisk tennledning til et avfyringsapparat i et nærliggende skogholt.  

Nr. 28. Woldøens og Rygs stillinger 


