Harry Arntzen –
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«Leder for underholdningen var vår alles og «alltid tilstedeværende» Harry Arntzen.» Dette er
et sitat fra en beskrivelse av feiringen av Hunsfos Bedriftsidrettslags 25-årsjubileum i 1971.
Denne beskrivelsen stod å lese i et hefte som ble utgitt av bedriftsidrettslaget 25 år senere ved
lagets 50-årsjubileum i 1996.
Tilsvarende sitater kunne vi ha funnet en mengde av. Harry var nemlig folkekulturens
altmuligmann i Vennesla, slik vi har sagt det i overskriften. Og det er ikke sagt i nedsettende
betydning – det var bare slik han var – han ledet utallige arrangementer og er utvilsomt en av
de som har gjort mest for kulturen i Vennesla. Hvis det er slik at noen føler at begrepet
altmuligmann er litt negativt ladet, så er det ikke det. Vi bruker det om Harry fordi han han
hadde en spennvidde og en allsidighet som gjorde at han kunne brukes i så mange
sammenhenger. Tittelen «ambassadør for folkekulturen» kan vi også gjerne bruke for å
beskrive Harrys virksomhet gjennom mer enn 60 år.
Harry Arntzen ble født 29. juli 1927. Han vokste opp i en stor søskenflokk i ei av de såkalte
«storbrakkane» som lå der Vennesla helse- og velferdssenter er i dag. Det var mye sang og
musikk i den heimen hvor Harry og søsknene vokste opp, og derfor finner vi mye musikalitet
i den generasjonen Harry tilhørte, og i den etterfølgende generasjonen.
I det følgende tar vi med en del utklipp for å illustrere noe av Harrys mangfoldige virksomhet.
Vi kunne ha plukket ut mange flere.
Hedersmannen Harry Arntzen døde 16. februar 2009.

Harry Arntzen, i mange tiår var han hjertelig til stede ved utallige arrangementer i bygda:
Vennesla historielag, Bommen elvemuseum, Vennesla musikkorps, bygdekvelder, feiring av
17. mai og St. Hans.

Dersom det var behov for en programleder, var ikke Harry vanskelig å be. Og da var det ikke
bare en programleder man fikk, men man fikk en mann med et oppkomme av ideer og
kreative påfunn på kjøpet. Alle type forsamlinger hadde han i sin hule hånd, og ikke minst
barn hadde han et utrolig grep på. Overfor barn hadde Harry en evne som er få forunt. Han
fikk de i tale ved å oppnå en unik kontakt fra første spørsmål. De små elsket Harry, og de
flokket seg rundt ham. Trolig var det like stas for ham selv.
En rød tråd gjennom Harrys virke var musikken, korps og sang, og det er nok ikke tall på hvor
mange lag og foreninger som har sunget allsang med Harry som leder og til akkompagnement
av gitaren hans.

I 1978 ble Harry Arntzen tildelt Vennesla kommunes kulturpris, og det var særdeles lett å lese
opp det han hadde stått i spissen får gjennom mange år. Og selv om han fikk denne
utmerkelsen fra kommunen, fortsatte han med sin virksomhet i mange år etter at han fikk den.
Harry levde og åndet for musikk og sang og for bygda si. Han gav av hele seg i møte med
folk.

Og i 1998 førte Harrys virke til at han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

I oktober 1998 reiste Harry og kona Reidun til hovedstaden for å takke for utmerkelsen. Og
Harry hadde kanskje ikke fått hverken denne utmerkelsen eller kommunens kulturpris hvis
ikke det hadde vært for nettopp Reidun. Hun var med på det meste og hadde selv mange
oppgaver innen kulturlivet i Vennesla. Og alt det de bedrev har smittet over på barna. Blant
disse finnes det i dag (2021) musikere av høy kvalitet. For det var ikke bare i det offentlige
rom det var sang og musikk. I heimen var slike aktiviteter omtrent like viktige som mat og

drikke. Også i søskenflokken til Harry var musikken til stede i rikt monn, og Harry opptrådte
ofte sammen med noen av sine søsken.

I likhet med mange andre har Vennesla historielag mye å takke familien Arntzen for. Det er
ikke få arrangementer de har hatt ansvaret for. Harry har også vært med i lagets styre.
Vi har vært så heldige å få lov til å dele litt av det Harry har betydd for lokalsamfunnet, og vi
vil etter hvert dele det med mange ved å legge ut bilder fra noe av hans virksomhet her på
historielagets hjemmeside. Så her må dere bare følge med på det som legges ut på vårt
bildearkiv.

Vel blåst, Harry!

