
      

     En fortelling om Hans Juliussen  

       fra Kjerringvik. 

    

       Av Asbjørn Guren.          

   

                               

Forord. 

Jeg vokste opp med Hans Juliussen (1895-1975) ved at han hadde forskjellige 

arbeidsoppgaver og også en tid bodde hos oss på mitt barndomshjem Nøklejordet.  Mor og far 

var gode venner med Hans Juliussen og inkluderte ham i både arbeid og fest.  Jeg husker 

mange episoder fra den tiden og mye av det Hans fortalte fra sin barndom, ungdom og voksne 

liv.  Enkelte av disse historiene inngår i min fortelling.  Noe kan ha blitt feiloppfattet eller gått 

i glemmeboka så jeg må derfor be om overbærenhet hvis noen skulle oppdage faktafeil. 

 

 

Kjerringvik - Hans Juliussens fødested -  

var og er et strandsted ytterst og på vestsiden av Sandefjordsfjorden, som ligger i tidligere 

Tjølling kommune - nå Larvik kommune. 

 

Da Hans vokste opp her i forrige århundreskifte, bodde det ikke mange mennesker her.  

Leveveien for de fleste var fiske og litt jordbruk. Kjerringvik var losstasjon fra 1700-tallet. I 

1850 ble det også opprettet en tollstasjon her under Sandefjord tollsted.  

 

Fra 1750-årene drev familien Grøn båtbyggeri i Kjerringvik. Flere seilskuter ble sjøsatt her, 

som briggene «Lynilden», «Fire brødre», «Fire søstre» og «Justitia».  «Fire søstre» forliste i 

1806 og etter dette var det ikke båtbyggeri her.  

 

Det var mest enkle fiskerhjem i Kjerringvik, men også to mindre gårder.  Far til Hans, Julius 

Bernard Andersen, kjøpte den ene av disse gårdene.  Kjært barn har mange navn, den ble kalt 

Grøngården, Kapteinsgården og etter hvert Juliusgården.  Julius kom fra gården Nygård vest 

for Kjerringvik, på veien til Holtan der hvor bedehuset ligger i dag.  Han var gift med Stine 

Hansen fra Berven i Brunlanes. 

 

Stine og Julius fikk 5 barn som vokste opp på den vesle gården med 1 hest, 3 kuer, ungdyr, 

griser og høner. Utenom huset bestod gården av uthus og 3 mindre løkker. Den like nord for 

huset er nå parsellert ut til tomter for hus og hytter.  Den andre lå like ovenfor 

Kjerringvikveien og ble kalt Evenstykket. Den tredje lå også ved Kjerringvikveien helt der 

oppe hvor Nøklejordet ligger på nordsiden av veien.  Denne løkka lå på sydsiden av veien. 

De to siste løkkene ble også etter hver utparsellert og solgt til boligtomter. 

 



I strandstedet Kjerringvik bodde det flest fiskere som hadde en stor brygge i nordre del av 

havnen, hvor deres båter ble fortøyd. Her kunne det være vindbart og stor sjø før moloen ut til 

Fornet ble bygget. Da fikk Kjerringvik to adskilte strender. En på sydsiden og en på nordsiden 

av moloen. Men denne moloen ble først bygget da Hans var voksen.  I tillegg til gårdene og 

fiskerhjemmene, var det bygget boliger for tollere og loser. Også en del sjømenn og 

hvalfangere bosatte seg etter hvert i Kjerringvik.  

 

 

 Kjerringvik før moloen ble bygget i 1915.                           Kjerringvik i nyere tid. 

       

 

Barndommen. 

Det var her Hans Andersen ble født i 1895 og vokste opp som den andre i rekken av 5 søsken. 

Han var døpt Hans Andersen, men ble senere alltid kalt Hans Juliussen etter farens fornavn.  

Hans eldste søster, Johanne Marie ble født i 1892. Det kom det ei ny jente, Julie Sofie i 1897. 

Broren Anders ble født i 1899 og yngstegutten Reidar i 1907. 

 

Det var trange og fattige kår barna vokste opp under på den tiden.  Så snart barna kunne gjøre 

nytte for seg, måtte de delta i foreldrenes arbeid.  Og det var ingen unntakelse for Hans. Fra 

han var 5 - 6 år måtte han gjete kuene og ungdyrene på beite.  Det var ingen lett oppgave. 

Beitene lå tett inn på husene og hagene til naboene. Og den som gjette, måtte passe på som en 

smed så ikke dyra tok seg inn i kjøkkenhager og blomsterbed.  

      

Allerede da Hans vokste opp, leide nesten alle huseierne i Kjerringvik ut framhusene til 

feriegjester, mens de selv flyttet inn i bryggerhusene eller kjellerne.  Når badegjestene gikk 

etter veien, måtte Hans som gjeter passe spesielt på, for de ferierende damene var redde for 

dyra. 

  

Utenom sine søsken, hadde ikke Hans mange venner og kamerater i barneårene. 

Men når badegjestene kom, ble det annerledes. De hadde mange barn og ungdommer med 

seg.  Hans prøvde å komme i kontakt med disse, men med delte erfaringer.  Han hadde helt 

fra han var liten en talefeil ved at han stammet på flere av ordene.  Han ble ikke ertet for dette 

av sine søsken. Men da han forsøkte å ta kontakt med badegjestenes barn, gikk det ikke så 

greit.  De begynte å le når de hørte han stammet. Og veien over til erting var ikke lang. 

 



Og så ble det til at de narret Hans til å si enkelte vanskelige ord.  Da gikk det i spinn for ham 

med den følge at han ble til latter og noen ganger ondsinnet erting. Dette førte til at Hans 

trakk seg tilbake og gikk for seg selv.  

 

Hans hadde stor glede av å sitte og fiske på den store brygga. Her fikk han stort sett være i 

fred og han var stolt når han kom hjem til mor med både store og små fisker som hun ble glad 

for. ‘Du blir nok en flink fisker du’, hadde moren hans sagt.  Etter hvert som Hans og 

søsknene vokste til, fikk de dra ut med farens pram, og da ble det ofte så mye fisk at de også 

kunne selge til feriegjestene. Det var en lykkelig tid for Hans å kunne dra ut og fiske sammen 

med søsknene sine som lot ham være i fred og som var imponerte over hvor flink han var. 

 

Tollvesenet hadde et bolighus for tollbestyreren ved stranda i Kjerringvik.  Da dette huset ble 

stående ledig, fikk kunstmaleren Harald Sohlberg leie dette somrene 1908 og 1909.  Hans 

fulgte Sohlberg som en skygge. Han likte å sitte i fred og ro å se hvordan Sohlberg malte og 

hvordan bildene tok form og liknet på motivene. 

 

Harald Sohlberg likte normalt ikke å ha tilskuere når han stod og malte. Mange ble skysset 

vekk, men denne gutten satt stille og forstyrret han ikke. Det ble derfor et slags stilltiende 

forhold mellom de to.  På den tiden var Hans blitt 13-14 år og han var godt kjent i områdene 

rundt Kjerringvik.  Det førte til at de to kom i prat om steder i omegnen som kunne ha fine 

motiver. Og her kom Hans sine lokalkunnskaper til nytte for Sohlberg. Hans viste ham veien 

både til Fjellvik, Botten og Ranvika. Og senere nordover til fjellene rundt Kalvvika og 

Svinevika. 

 

Det var her et sted Sohlberg satt og malte det kjente bildet «Andante» i flere utgaver.  Hans 

var spesielt stolt av at Solberg malte flere bilder av barndomshjemmet. Bl.a. «Vinteraften» fra 

1909 som vi ser her: 

 

 
 

Sohlberg hadde kunstnervenner som kom og besøkte ham i Kjerringvik. Og flere velstående 

feriegjester som kjøpte bilder av ham, bl.a. kunstsamleren Harald Alfstad.   



Riktig gode venner ble Sohlberg bare med dr. H. T. Hansteen i Larvik.  Gode venner måtte jo 

også trakteres og her var Hans god å ha når det skulle bæres hjem varer fra butikken. Fru 

Sohlberg ga han av og til noen ører for dette.  Da Sohlberg var så uheldig å hugge seg i 

leggen, var det dokter Hansteen som kom og «doterte» ham. 

 

 

Her et annet 

bilde av 

Harald 

Sohlberg fra 

Kjerringvik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en tid måtte Sohlberg flytte fra Tollvesenets bolig på Stranda.  Da var det Hans som sa 

han burde ta kontakt med huseieren i Kalvvika og her fikk da også Sohlberg bo den siste tiden 

i Kjerringvik. 

 

Kjerringvik på sommer og vinter er to helt forskjellige ting. Sommeren er varm og full av sol, 

badeliv og selskapsliv, men når høsten kommer blir det stille og kjølig, og høststormene setter 

inn.  Sohlberg tålte ikke ensomheten og det kalde været.  Han spurte derfor Hans om han 

kjente til et sted litt oppe i bygda hvor det kunne være mulig å søke husly og å komme bort fra 

den sure havlufta.   

 

Hans tenkte da på Nøklejordet, og han ble med Solberg opp dit.  Kona i huset, Anne 

Mathisen, tilbydde ham rom i bryggerhuset.  Men da det allerede var en losjerende her, fant 

ikke Sohlberg det tilfredsstillende.  Dermed var oppholdet i Kjerringvik over.  Det var trist for 

Hans, han hadde fått sånn en nær og forståelsesfull venn i Harald Sohlberg. 

 

 

Skolegang og ungdomsår. 

Selv om det var fint å få litt fri fra arbeidet på gården, gruet Hans seg til at skolen skulle 

begynne. Mor Stine var med han første skoledagen. 

 

Læreren het Kirkevoll og alle måtte komme pent frem og hilse på ham.  Allerede da han 

skulle si navnet sitt; Hans Andersen, stammet Hans. Noe læreren la merke til og spurte moren 

om det var så at Hans var stam. Det måtte hun jo innrømme. Og dermed var det kjent blant 

alle elevene. Noe som skulle vise seg å ri Hans som ei plage gjennom hele skolegangen og 

langt opp i voksen alder.  Heldigvis kunne Hans gå til skolen sammen med sin søster Johanne 

Marie som gikk i storskolen, og på samme dager som Hans.  Hun var omsorgsfull og passet 

godt på ham. 



 

 

 

 

Her et bilde av Johanne Marie som er tatt på hennes eldre 

dager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans kunne ikke lese da han begynte på skolen - slik en del andre kunne.  Det ble en 

vanskelig tid for Hans. Han skulle gjerne hatt mer tid til leksene. Men så snart han kom hjem 

fra skolen, måtte han skifte til arbeidsklær og delta i gårdsarbeid til langt på kveld. 

 

Hans sleit med å lære og lese. Selv om Johanne Marie hjalp han så mye hun kunne, gikk det 

tregt for Hans – ikke bare i lesing, men også i regning.  Ordet mobbing var ikke oppfunnet 

den gangen.  Heller ikke læreren var fri for å erte Hans og han kjeftet på Hans fordi han heller 

ikke holdt seg rein nok. En del møkk satt nok igjen fra gårdsarbeidet. Om høsten under 

potetonna og skuronna var det ikke så lett å holde seg rein når det var for kaldt til å bade i 

sjøen. 

  

En gang de hadde geografi og om de store sjøer og elver i Norge, spurte læreren om noen 

visste navnet på noen av de største innsjøene i Norge.  Hans var sjelden oppe med handa når 

det ble stilt spørsmål, men denne gangen var han raskt oppe.  Læreren ble svært forundret og 

spurte Hans hvilken innsjø han tenkte på. «Holtantjønna» kom det fra Hans. Til stor latter fra 

de andre elevene.   

 

Fattige og gamle, men fantasifulle venner. 

Hans hadde ikke mange jevngamle venner, bortsett fra sine søsken og jentene på Nøklejordet. 

Når han en sjelden gang hadde litt fri fra gårdsarbeidet, ferdes han rundt i omegnen. Han 

fisket, og om høsten satte han snarer hvor han fanget trost. Han leverte det meste av dette 

hjemme hos moren. 

 

Men på sine turer bortover mot Fjellvik og Ranvika, hadde han kommet i prat med Anna og 

Magnus Ranvika.  Det var et eldre søskenpar som bodde i ei gammel, rød stue like ovenfor 

Ranvika.  De var gamle og skrøpelige og kunne ikke lenger dra ut å fiske eller arbeide på 

gårdene i nærheten for å opprettholde levebrødet. 

 

Disse to var det Hans kom i prat med på en av sine turer.  Han kom forbi med noe trost han 

hadde fanget.  Anna lurte på om hun kunne få et par for hun hadde ikke noe mat til middag 

den dagen.  Hans viste godt hvordan det var å ha lite mat og han ga dem derfor alle de fire 

trostene han hadde fanget.  På hjemveien gikk han og tenkte på hvor fattigslig de to hadde det 

og hvor ille det måtte være å ikke ha mat. 

 

Dagen etter besøkte Hans dem igjen og hadde med seg nytrukken fisk og egg han hadde 

knabbet i hønsehuset.  Nå måtte han fortelle hvem han var.  At han var sønn til Stine og Julius 



i Kjerringvik.  Da ble Magnus betenkt, for Julius hadde blitt fryktelig sint og truet ham med 

lensmannen en gang som Magnus hadde forsynt seg med fisk fra sanketeina til Julius. Hans 

måtte love at han ikke fortalte hjemme at han hadde vært hos dem. Det ville kanskje bare 

gjøre vondt verre. 

 

Hans begynte å forstå at alt var ikke så enkelt i verden.  Men turene til de gamle i Ranvika tok 

ikke slutt.  Han fikk stadig tusket til seg litt mat som han tok med til dem..  Hans ble fasinert 

av Magnus Ranvika som hadde mye spennende å fortelle fra sine opplevelser på jakt og fiske.  

Det gikk en tid før Hans skjønte at mange av disse historiene var rene drømmer og fantasier. 

 

Han fikk slitt seg gjennom folkeskolen og konfirmasjonsforberedelsene.  En fin høstdag i 

1910 kjørte Stine og Julius Andersen sammen med sønnen Hans i lånt trille til Tjølling kirke 

hvor Hans skulle konfirmeres.  Han hadde gruet seg svært, for han fryktet for å bli hørt på 

kirkegulvet i nærvær av hele bygdas befolkning. Særlig når han ble nervøs og redd, var 

stammingen fremdeles vanskelig å skjule. Men sokneprest Madsen som hele tide hadde vært 

forståelsesfull og mild mot Hans, fant det best å gå forbi Hans med sine spørsmål til 

konfirmantene.  Det var derfor en meget glad og fornøyd konfirmant som sammen med sine 

foreldre kjørte hjem til Kjerringvik, hvor det ikke ventet noen gaver, men en deilig middag 

med avkokt torsk og eplegrøt til dessert. 

  

  

 

Hans Juliussen drar til sjøs. 

Mange av Hans sine jevnaldrende dro til sjøs så snart de var blitt konfirmert. Også Hans var 

oppsatt på det. Mora syntes han var for ung og uerfaren, mens faren mente han ville ha godt 

av å komme hjemmefra og stå på egne ben. Hans fikk lånt seg en sykkel og dro inn til et 

rederi i Sandefjord for å høre etter hyre. Han fant frem til rederikontoret og fikk fram sitt 

ønske om hyre.  

      

Med et smil om munnen tok dama i resepsjonen imot Hans og ba han sitte ned og vente.  Så 

skulle han bli ropt opp når det ble hans tur.  Det ble lenge å vente. 

Endelig da klokka nærmet seg fem, ble Hans ropt inn.  Nå ble det en runde med mange 

spørsmål.  Om hva han hadde av skolegang, hva han hadde drevet med og om han hadde hatt 

noen sykdommer, eller om han hadde vært borti politiet. 

Han fikk beskjed om at det ikke var noen ledige hyrer nå, men han ville få beskjed så snart det 

ble noe ledig.  Han kom sultent hjem til mor Stine som var glad han ennå ikke hadde fått noe 

hyre. 

 

Det begynte å bli seint på høsten, og ikke så mye å gjøre på gården.  Hans tok prammen og 

rodde ut og fisket nesten hver dag.  I sesongen la han sammen med brødrene ut teiner og fikk 

bra med hummer. De kunne selges til hotellene i Sandefjord og det ga godt tiltrengte penger 

til husholdningen. 

 

Hans gikk og ventet på å høre fra rederiet hver dag. Og sannelig - en av de første dagene i 

november - kom det brev om at han snarest måtte melde seg på kontoret i Sandefjord. Båten 

han hadde få hyre på som dekksgutt, ville komme til Oslo om 3 dager, og han måtte bare 

gjøre seg klar.  Hjemme ble det stort oppstuss. Klær måtte vaskes og settes i stand. De hadde 

ingen koffert, en gammel skipssekk fikk klare seg. Mor Stine gråt og la ned det beste tøyet de 

kunne unnvære, med salmebok og testamente på toppen. 

 



Han måtte love å ikke gå alene i land i fremmede havner, ikke gå på syndige steder eller 

drikke seg full.  Hans tok toget til Oslo og fant fram til båten som lå ved Vippetangen.  Han 

gikk opp leideren og hilste på en eldre mann i kjeledress. Han viste vei til messa «hvor du kan 

få deg litt mat før du kommer hit ut igjen».   Da Hans kom inn i messa,  satt det 8 - 10 mann 

og spiste middag. 

De mønstra han ganske kritisk, før en av dem sa:» Ja, forsyne meg der kommer det jaggu en 

ny konfirmant». En annen sa: «Ja, her er det ikke noe å stå og lure på, se og å få av deg det 

derre og kom i klena.» 

 

Det så ikke ut som de mente han skulle få noe mat, før kokken kom og forbarmet seg over 

ham med middagsmat.  Erter, kjøtt og flesk smakte godt.  Kokken var hyggelig og spurte etter 

navnet hans og sa han selv het Hans Pettersen, men at de her bare kalte han for «Hasse».  

Etterpå kom jungmann Karlsen og viste han lugaren hvor han skulle bo sammen med Bernt 

Gulliksen fra Brevik. Han var byssegutt og på samme alder som Hans.  Han fikk så vidt 

pakket ut og hatt på seg sitt gamle arbeidstøy, før mannen i kjeledress kom i døra og sa at nå 

måtte han se å komme seg opp på dekk.  For nå skulle det gjøres reint før de gikk til havs 

igjen. 

 

Hans prøvde så godt han kunne å etterligne det arbeidet de to andre dreiv på med.  Men det 

gikk ikke lenge før han skjønte at her var det mye han ikke kunne og derfor måtte finne seg i å 

bli irettesatt.  Mens de gikk utover Oslofjorden oppstod det flere episoder hvor Hans kom til 

kort fordi han var ukjent med sjømannskap og arbeidet om bord.  Bernt, som han delte lugar 

med, viste seg å være en grei kar som kunne gi ham gode råd. 

  

Hans var vant til å være ute i betydelig sjø i liten båt, og hadde da aldri blitt sjøsjuk. Men 

dette var noe annet.  Han kjente seg kvalm og måtte snart ut å kaste opp.  Etter hvert ble han 

bedre av sjøsyken og kunne gjøre nytte for seg.  De var på vei til Bremerhaven og han 

begynte å glede seg til å komme i land. Han hadde bare vært i Larvik og Sandefjord og visste 

at dette måtte bli noe helt annet. 

 

Hans gikk i land sammen med lugarkameraten Bernt som viste seg å være en erfaren, men en 

forsiktig gutt.  De gikk inn på ei lita kneipe hvor de serverte øl og hvor vakre jenter viste seg 

på bakrommet. Bernt advarte ham og sa han ikke måtte la seg friste av disse.  For det første 

kunne han bli smittet og for det andre kunne han bli frastjålet både lommebok og klokke. Etter 

et par store ølseidler, følte begge seg litt omtåket og ustøe og bega seg tilbake til båten. 

 

Da Hans hadde lagt seg for kvelden, ble han liggende og tenke på hva han hadde opplevd de 

siste dagene.  Snart dreide tankene tilbake til mor, far og søsknene i Kjerringvik, og han følte 

en snev av hjemlengsel før han sovnet.  Livet om bord fulgte sine faste rutiner og etter hvert 

ble Hans vant med arbeidet og lærte seg å unngå de som var lite hyggelig med ham. 

Hjemlengselen tok ham ikke igjen før den første julaften.  Han var ombord i en stykkgodsbåt 

som gikk fra havn til havn i Europa, Asia og Afrika.  Og etter et halvt år om bord, fikk Hans 

sitt ønske oppfylt om å komme til Amerika. Han sto sammen med dekksmannskapet da de 

passerte Frihetsstatuen på vei inn til New York.  Her gikk de på sjømannskirka og ble godt 

mottatt.  Og her fikk han sendt sitt første brevet hjem. 

  

Hans følte seg etter hvert som en erfaren sjømann. Men han var sparsommelig og lot seg ikke 

lure ut på drikkefester og eventyr med jenter. Hyrekontoen hans vokste derfor for hver måned.  

Og med skiftende anløpssteder og havområder gikk tiden om bord ganske raskt. 

 



De nærmet seg Amsterdam hvor Hans etter planen skulle mønstre av.  Om bord ble trossene 

klargjort. Hans ble revet over ende, med den følge at han ble slått i svime.  Da han kom til seg 

selv på ei sykebåre, viste det seg at han hadde fått jernrystelse og brukket det ene beinet.  

Hans ble innskrevet på et stort sykehus hvor lårbeinet ble gipset uten at det ble lagt i strekk. 

Det ble lange og smertefulle dager. En mann fra konsulatet, som var varslet av rederiet, kom 

på besøk og ordnet med garantier for sykehusoppholdet og reisen hjem. 

 

Hans måtte nå ta seg frem med krykker, men lårbeinet som var gipset verket og sprengte.  Da 

han endelig kom til Oslo, fikk han med store smerter kreket seg bort til Vestbanen og videre 

med toget til Larvik.  Her oppsøkte han doktor Hansteen som straks så at han måtte opereres 

på nytt på Larvik sykehus. Hans ble lagt inn og «doktert» og pleiet etter alle kunstens regler. 

Han fikk gitt beskjed hjem, og dagen etter kom mor Stine og besøkte han. 

 

Det ble en kjærlig gjensynsglede. Stine hadde vært engstelig og følt på seg at noe var galt med 

han.  Beinbruddet var komplisert og det gikk som dr. Hansteen hadde fryktet, at Hans ville 

komme til å halte når bruddet endelig var grodd. 

 

På hvalfangst. 

Det var deilig å komme hjem til Kjerringvik, selv om han nå måtte tilbake til det gamle 

gårdsarbeidet hos faren og på nabogårdene.  Hans begynte nå å nærme seg tiden da han 

normalt skulle på moen.  Men da han kom på sesjon og militærlegen fikk se det opererte 

beinet, ble han utskrevet som udyktig og ikke stridende.  Han slapp derfor militærtjenesten og 

begynte så smått å tenke på å komme ut på hvalfangst. 

  

Han oppsøkte Jahres rederi i Sandefjord og fikk hyre på hvalkokeriet Kosmos som jungmann 

ut fra den erfaring han hadde fra stykkgodsbåten. Som tyveåring reiste Hans på hvalfangst for 

første gang i 1915. På grunn av sitt handikap fikk Hans en noe lettere jobb. 

Han visste nå å velge sine venner og han kom til å trives godt.  De var innom og bunkret i 

Montevideo i Syd-Amerika. Nå var Hans en erfaren sjømann og kunne være med og rettlede 

og advare de unge guttene om bord.  Det var mye hardt og farlig arbeid under fangstsesongen 

i Sørishavet.  Men Hans hadde lært å ivareta seg og klarte seg fint. 

 

På hjemturen var de innom Las Palmas på Gran Canaria. Etter lang tid hjemmefra, var både 

eldre og yngre mannfolk hissige på å komme i land og oppsøke både det ene og det andre.  

Mens Hans kjøpte fine kjolestoffer til moren og søstrene. 

. 

Det ble en helt annen mottakelse da Hans kom hjem denne gang. Hele Sandefjord og distriktet 

var «på beina» og det ble ropt hurra og alle kjente liksom alle.  Det ble etter hvert flere turer 

på hvalfangst for Hans.  Men de forløp stort sett på samme måten som den første. Bortsett fra 

at hyra stadig ble litt bedre og at han klarte etter hvert å legge seg opp noen kroner.  

Hvalfangerne var den tidens lønnsvinnere. 

 

Hans kjøper lastebil. 

Vi er nå kommet frem til år 1930.  Hans er blitt 35 år og er fortsatt ugift.  Han hadde lagt seg 

opp litt kapital under hvalfangstsesongene og nå ville han kjøpe seg lastebil og begynne med 

transport.  Men først måtte han ta bilsertifikat. Naboen hans i Kjerringvik, Sigurd Svendsen, 

hadde kjøp seg en Overland Vippet personbil og Hans fridde til Sigurd om han ville lære ham 

å kjøre før oppkjøring til sertifikat.   

 



Det var ikke så strengt den gangen og etter en del plunder fikk Hans sitt sertifikat. Nå var han 

klar for bilhandel. Det stod mellom Ford og Chevrolet.  Det var ikke tale om å kjøpe ny bil. 

Han måtte finne seg en pent brukt lastebil.  Til slutt kom han over en Chevrolet for 2 ½ tonns 

last som hadde gått som ilgodsbil hos vognmann Huseby i Sandefjord. Den skulle han få for 

kr. 2 000,-.  Det var mye penger i 1930, men han betalte fiks kontant. 

Det var en slik lastebil Hans kjøpte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hittil hadde han bare kjørt personbil. Det var så sin sak å kjøre en stor lastebil på de smale 

veiene utover til Kjerringvik. Men det gikk tålig bra.  Så gjaldt det å skaffe seg oppdrag.  Han 

tok kontakt med Østlands-Posten og Sandefjords Blad og fikk satt inn følgende annonse: 

«Ønsker du billig og hurtig transport. Ta kontakt med Hans Andersen, Kjerringvik, Tlf. 32 

over Torsøy sentral.» 

  

Hans var ikke noen sikker og dreven sjåfør. Dette med fart ble særlig et problem på den smale 

Kjerringvikveien. Spesielt når bussen ikke kom forbi og ble liggende bak i sneglefart og tute 

på Hans.  Han fikk til å begynne med få oppdrag og det ble smalhans med økonomien.  Hans 

Christian på Nøklejordet skjønte hvordan det lå an for Hans, og ga han de oppdrag som han 

hadde behov for til gårdsdriften. I tillegg fikk han ordnet med noe kjøring for kommunen. 

Reinert på Nøklejordet fylte 18 år og var hissig på å få skaffet seg sertifikat og å kjøre bil. 

Han spurte derfor Hans om han kunne lære ham å kjøre.  Og slik gikk det til at Reinert lærte å 

kjøre bil av Hans Juliussen.  Lastebilkjøringen ble ingen lukrativ geskjeft for Hans. 

  

Krigen kommer til Norge. 

Den 9. april 1940 våknet Hans Juliussen og hele det norske folk uforberedt opp til at tyskerne 

kom og okkuperte landet.  I Kjerringvik merket de ikke i første omgang noe til krigen, bortsett 

fra meldingene i radio, overflygningene av store tyske fly og noen kraftige drønn ute fra 

havet. Brødrene Anders og Reidar var vernepliktige i marinen og møtte på marinebasen i 

Horten. Men da de kom dit, var Horten allerede tatt av tyskerne.  De ble avvæpnet og sendt 

hjem med streng beskjed om å holde seg i ro. Hans på sin side ble budsendt og bedt om å 

kjøre evakuerte fra Sandefjord til Tjølling. Det var så sin sak å sette små barn rett på 

lasteplanet, men med noe tepper og annet rundt seg gikk det tålig bra. 

 

Hans var forskrekket over at Hitler og Tyskland kunne finne på å gå til krig mot Norge. Han 

hadde jobbet sammen med tyskere til sjøs og syntes de var noen greie, flinke og ikke minst 

reinslige karer.  Til Nøklejordet kom det mange evakuerte fra Sandefjord og Oslo.  Her ble 

det trangt om sengeplassene.  Og Hans, som den siste tiden hadde bodd i kammerset i 



bryggerhus, måtte dele sengen med Peter Wollnich fra Oslo.  Det ble lagt ut flatsenger på 

trevet i bryggerhuset, her syntes barna og ungdommen det var trivelig å ligge sammen. 

 

Mor Grethe og hennes datter Hanna fikk i disse første krigsdagene mange i kosten.  De rigget 

til langbord i bryggerhuskjøkkenet. Her ble det servert vanlig bondekost med hjemmebakt 

brød, bondesmør, hjemmelaget prim, ost, syltetøy og sursild.  Det ble kokt opp en stor kjele 

med poteter som ble servert med sur dupp, spekemakrell eller stekt flesk til.  Dette var kost 

som de evakuerte og ikke minst Hans Juliussen satte stor pris på.  Etter maten kom pipene og 

sigarettene frem.  Mannfolka ble sittende og diskutere og prate om krigens gang, mens 

kvinnfolka ryddet av og vasket opp. 

 

Etter hvert kom også Hans med i samtalene. Alle syntes det var fælt at tyskerne hadde 

angrepet Norge, og de hørte på radioen at Quisling hadde tilrevet seg makten. Alle holdt med 

engelskmennene og håpet at de snart ville komme til unnsetning.  Hans blandet seg inn i 

diskusjonen og sa at han hadde ikke noe tru på engelskmennene. Når tyskerne nå først var 

kommet til landet, trodde Hans at det ville bli vanskelig å få dem ut igjen. «Hitler er guten 

det» sa Hans til de andre mannfolka. 

 

Hans Christian syntes det var ille at Hans Juliussen uttalte seg slik, og slo i bordet og sa: «Du 

kan da vel ikke holde med tyskerne som har kommet og tatt landet vårt».  Nå ble Hans skremt 

og sa at selvfølgelig gjorde han ikke det. Hans var innerst inne redd for å komme på kant med 

folkene på Nøklejordet.  

 

Etter hvert som krigen skred fram, kom tyskerne til Tjølling og Kjerringvik, og Hans fikk 

oppleve herrefolket fra en annen side enn den han var vant med til sjøs. Tyskerne ble 

interessert i Kjerringvik som et forsvarssted.   

 

De ble også interessert i Hans sin lastebil og tok og rekvirerte den ganske raskt uten at Hans 

fikk noen godtgjørelse for det.  Hans Christian på Nøklejordet tok dette opp med ordfører 

Johannes Grønneberg som henvendte seg til tyskerne om saken. Og merkelig nok, Hans fikk 

tilsendt ett tusen fem hundre kroner fra tyskerne som oppgjør for bilen. 

 

Hans Juliussens tilværelse på Nøklejordet under krigen. 

Hans satt igjen med noen kroner, men var blitt arbeidsledig da bilen ble tatt fra ham. Nå fikk 

han bo i bryggerhuskammerset på Nøklejordet, og gå og komme som han ville mot at han 

hjalp til med vedhugst og annet forefallende arbeid på gården. Dette var en grei ordning for 

begge parter.  I vinterhalvåret var det behov både for vedhugst og snømåking. Grethe og Hans 

satte pris på å få hjelp til dette. Under krigsvintrene 1941 og 1942 frøs fjordene til og Hans 

var en kløpper til å pilke på fjordisen. Han kom hjem til Grethe med fine fangster. 

 

Vinterkveldene under krigen ble både lange og kalde.  Da var det godt å ha nok ved og gode 

ovner. Det hadde de på Nøklejordet og det var godt å komme inn fra utendørs sysler til det 

gode og varme kjøkken og stuen. Hans som bodde i bryggerhuskammerset, fyrte godt opp 

også i ovnen her. Men det ble stusselig å sitte alene her uten radio og annet å ta seg til.  Etter 

kveldsmaten på kjøkkenet hos Grete ble Hans derfor de fleste kvelder sittende sammen med 

de andre av Gurenfamilien i den lune hverdagsstua.  Her satt Grete og Hanna og kardet og 

spant eller strikket. Asbjørn gjorde lekser og de andre mannfolka leste gjerne aviser eller 

bøker. 

 



Hans Christian hadde fått tak i en roman som het «Vest på viddene». Den handlet om livet på 

prærien i Amerika og fasinerte Hans Juliussen.  Men etter hvert måtte de finne på annet 

tidsfordriv i de lange vinterkveldene.  Hans og Hans Christian begynte å spille «dam». Det var 

et spill som forgikk på et vanlig sjakkbrett, med bare sorte og hvite brikker.  Det ble reine 

farsotten for de to og de spilte «dam» kveld etter kveld. 

 

Hans var en spesialist på spøkelseshistorier, noe som fikk tilhørerne til å grøsse.  Han var 

overbevist om at det fantes mer mellom himmel og jord enn det man kunne se i dagslys. Det 

ble mange og nifse historier i disse lange vinterkveldene under krigen på Nøklejordet. 

 

En morgen Grethe satt i fjøset og melket, kom hun til å se over på grisebingen hvor det lå ei 

grisesugge med 7 nyfødte unger. Hun begynte instinktivt å telle grisungene. Og hun kom bare 

til 6.  Da hun kom inn og fortalte dette ved frokostbordet, husket de å ha hørt skrikelydene 

kvelden før. Hans mente det kunne ha liknet på griseskrik.  Nå kom de på andre tanker. Det 

var nysnø, og da de kom ut, så de at det var spor i snøen nedover mot Håkavika.  Altså var det 

kommet en med båt som hadde tatt seg opp til Nøklejordet og stjålet grisungen. «Nå er den 

nok snart villagris hos noen i Sandefjord» sa Hans. 

 

På slutten av krigen kom Sigurd Svindland fra Flekkefjord til Nøklejordet som gårdsgutt. Han 

var ettersøkt av tyskerne og dermed en student i dekning.  Sigurd fattet straks interesse for 

Hans Juliussen som han syntes var en merkelig original. Dermed hadde de på Nøklejordet to 

mer eller mindre uvante og litt rare gårdsgutter. Vinteren 1944-1945 var det mest vedhugst i 

skogen de to dreiv med. Hans og Sigurd ble da gode busser. 

  

Da Hans hadde fått oppgjør av tyskerne for lastebilen, fikk han lyst til å skaffe seg en hest. 

Hans dro til Klåstad og fikk kjøpt en pen rød 2 år gammel vallak for kr. 850,-. Hans kom stolt 

leiende med hesten til Nøklejordet, hvor de i første omgang syntes han hadde gjort et godt 

kjøp.  Men så viste det sag at hesten ikke var temmet. Og det ble et stort problem for Hans 

som egentlig ikke hadde noe greie på oppfostring og temming av hester. 

 

 

Slik så 

Nøklejordet ut 

før og under 

krigen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da noen tyskere en dag kom til Nøklejordet og traff på Hans Juliussen som stod og kløvde 

ved, spurte de om han kunne skaffe dem noen egg. Jo, det skulle nok ordne seg og Hans gikk 

inn til Grethe og spurte henne.  Grethe overså Hans og gikk sporenstreks ut til tyskerne og sa 



klart fra at de som hadde kommet og tatt landet fra oss ikke kunne regne med hverken velvilje 

eller egg av henne.  Med dette smelte hun døra igjen rett for nesa på tyskerne.  Både Hans og 

tyskerne ble forskrekket. Hans ble redd, men tyskerne, som vel var menige soldater, eller ikke 

forstod hva hun sa, gjorde ikke noe med det.  

 

Da krigen var over og Grethe ble syk, måtte de forpakte bort Nøklejordet.  Det ble da ordnet 

slik at Hans flyttet til Grethes søster, Gunhild på Østby.  Etter hvert begynte han å lengte 

nedover til Nøklejordet og Kjerringvik.  I Kjerringvik viste det seg at det var noe annet som 

også begynte å dra i Hans.  Han skaffet seg sykkel og dro ofte nedover til Kjerringvika i 

helgene. 

 

Hans Juliussen får venninne og gifter seg. 

I ei lita stue i Fjellvik som hadde matrikkelnavnet «Trollstua» bodde det ei eldre dame ved 

navn Mathilde Kristoffersen. Hun var født i 1890 på gården Hafallen i Vestmarka i Hedrum.  

Hun kom som hushjelp og husbestyrerinne til Nils Fjellvik da han ble enkemann i 1934 – og 

satt igjen med 4 mindreårige barn.  Nils giftet seg i 1941 med Solveig Arnesen som var født i 

1907 og mye yngre enn Mathilde. Etter dette fikk Mathilde kjøpt den lille «Trollstua» i 

Fjellvik. 

Hans begynte nå å besøke Mathilde. Det syntes de begge var hyggelig.  Etter hvert ble det 

«søt musikk» og de giftet seg i 1950.  Nå begynte et nytt og bedre liv for Magnhild og Hans.  

Hun  kunne fortsatt få seg småjobber, og Hans hadde fått seg kone og et ordentlig hjem. 

 

 

Mathilde og Hans drar på sykkeltur. 

Både Mathilde og Hans hadde skaffet seg sykler og var stadig å se på Kjerringvikveien, enten 

til jobb hos bøndene eller på byturer til Larvik og Sandefjord.  En sommer anskaffet de seg 

telt og dro på turer i omegnen. Sammen med et ektepar fra Svinevika, planla de og dro på en 

lengre sykkeltur opp gjennom Lågendalen, forbi Saggrenda og Sølvverket ved Kongsberg. 

De tok seg videre opp på Meheia og videre ned til Notodden og Heddal stavkirke. Deres 

egentlige mål var Seljord.  Hans hadde for lenge siden bestemt seg for å oppsøke den 

sagnomsuste steinen til Sterke Nils. Han var helt besatt av tanken på å finne den steinen og 

forsøke å løfte på den.  De kom frem til Seljord kirke.  Sannelig, der lå steinen til Sterke Nils 

like ved.  Og det var ikke noe tvil. For det var satt opp et skilt med inskripsjon som fortalte at 

dette var den steinen på 570 kilo som Sterke Nils hadde løftet. 

 

Hans var mektig imponert. Mens de stod der, kom kirketjeneren forbi.  Han fortalte at Nils 

hadde mistet moren sin i fødselen.  Og da de ikke hadde noe menneskelig morsmelk til Nils, 

så hadde de gitt ham hestemelk. Nils hadde vært soldat i 1752 og vært med på å bygge en 

festning i Stavern fortalte kirketjeneren. Dette var historier som Hans fattet stor interesse for.  

Han var fast bestemt på å la seg intervjue av Østlands-Posten om dette når han kom hjem.  

 

Men slik skulle det ikke gå.  Dagen etter bega de seg nedover langs Seljordsvannet mot Bø. 

Her ble Hans påkjørt av en lastebil med det resultat at han ble liggende med knekt sykkel og 

store smerter i beina. Hans ble kjørt til Skien sykehus hvor han etter røntgen fikk påvist brudd 

i begge beina.  Det var ille, og Hans ble operert og gipset.  Mathilde satt trofast ved senga 

hans, og hun fikk satt inn ei feltseng slik at hun kunne være hos Hans om natta. 

 

Etter noen dager begynte Hans å kvikne til,  og han fikk igjen matlysten.  Hans Christian fra 

Nøklejordet hadde tatt toget til Skien for å besøke Hans. Det hadde stått om ulykken i 

Østlands-Posten.  Mathilde insisterte på å få Hans hjem.  Hun bedyret overfor legen at hun 



skulle pleie han hjemme etter alle kunstens regler.  Og etter 8 dager på sykehuset ble Hans 

sendt hjem i sykebil, Mathilde fikk sitte på og hun fikk også med seg sykkelen sin. 

 

Det var godt å komme hjem til stua i Fjellvik.  Det ble lange dager, men Mathilde gjorde som 

hun hadde lovet og pleiet Hans på beste måte. Det viste seg at de hadde gjort fint arbeid på 

Skien sykehus og etter hvert kunne Hans begynne å gå småturer på egen hånd. 

 

Han ble ette hvert så bra at han kunne gå uten krykker og utføre enkle småjobber.  Lysten til å 

fiske igjen meldte seg igjen.  Hans var heldig og fikk kjøpt rimelig ei lita motorsnekke. Den 

hadde i sin tid tilhørt Grethes far, Anton Mathisen på Nøklejordet.  Hans satte garn og ruser, 

og han kunne gå helt ut til Sydostgrunnen og pilke etter torsk og sei.  Når han nå hadde 

motorbåt, kunne han gå opp til Sandefjord å selge fangsten.  I tillegg til fiskingen tok Hans 

igjen fram hagla og gikk på jakt etter fugl, hare og rådyr. En spesialitet som Hans likte godt, 

var å gå på rugdejakt. Det ble et godt tilskudd til husholdningen, og Mathilde og Hans 

begynte å komme skikkelig på beina også økonomisk. 

 

 

 

Mathilde begynner å skrante. 

Nå hadde Mathilde og Hans hatt flere gode år sammen i den koselige stua i Fjellvik. Hans var 

jo stadig ute og fisket, gikk på jakt og tok småjobber.  Han merket ikke til å begynne med at 

Mathilde begynte å skrante.  Men da han skjønte hvordan det stod til med henne, tok han 

henne med inn til doktor Hansteen i Larvik..  Etter en del prøver fikk de beskjed om at 

Mathilde nok ikke hadde så lenge igjen å leve. 

  

Det kom som et sjokk på Hans, han ble veldig lei seg og nedfor. Mens Mathilde nok var mer 

forberedt og tok det hele med fatning.  Det gikk fort nedover med Mathilde. Hans pleiet henne 

så godt han kunne.  Men en høstmorgen i 1964 lå Mathilde død i senga.  Det ble en sørgelig 

tid for Hans. Og selv om mange hjalp han og møtte opp i begravelsen, var Hans utrøstelig i 

lange tider.  På nytt måtte han søke trøst hos sine venner på Nøklejordet. 

 

Hans Juliussens siste leveår. 

Hans var glad i sine venner på Nøklejordet.  Etter at Matilde gikk bort, fortsatte han å vanke 

her og gjorde forskjellige småjobber og han var fortsatt fast gjest på Nøklejordet både til 

hverdags og fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Hans Christian fylte 70 år i 1964 og 

hadde sluttet i kommunen etter 42 år som 

kommunekasserer, ble det holdt en stor 

fest for ham på Solåsen leirsted.  

Selvfølgelig var også Hans Juliussen 

invitert til denne festen. Her poserer han 

sammen med Annie-Liv Guren: 



Hans Juliussen begynte å skrante og kom på Tjølling Sykehjem ved juletider i 1974. Her fikk 

han god pleie, men han ble mer og mer bortreist og hadde fantasier og drømmer tilbake til sitt 

mangfoldige liv.  En av sykesøstrene fortalte at da Hans en søndag formiddag hørte 

kirkeklokkene, reiste han seg opp i senga og sa «Hyss, det er Rugda.» 

 

Hans Juliussen døde høsten 1975 på Tjølling Sykehjem.  Dermed var hans spesielle liv bragt 

til ende. 

 

 

Fra Jorunn Andersens bok, gjengir jeg dette bildet av familien Andersen. 

Hans står bak til høyre: 

 

 
 

 

 

---- 

 

 

Dette var historien om originalen og hedersmannen Hans Andersen – 

kalt Hans Juliussen fra Kjerringvik. 

 

Asbjørn Guren /2022. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


