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ROARL. TOLLNES:

BOMBESPLINTEN
PA HEGNAASEN
Minneom en urolig

'ANO26.4.1945'sterdetpAdennebombesplinten
somet rcig/pe Hegnaesen.
Bomben
blesluppeti detalletsisteftyangrepet
pe Sandefjodunderdenandrcvetdenskigen.
I bakgrunnen
pe Kamper
kanbebyggelsen
Basskimtes.
Foto:Forf.8.5.1983
Detvar liteSandefjord
opplevdeav direktekrigshandllinger
understorstedelenav denannenverdenskrig.
Forsti
krigenssistemenederblede nargAende.Flyalarmvar ikkeuvanliggjennomstoredelerav krigstiden,
utbst
i for
bindelsemedpasserende
fly.Om kvelden28. desember'1944og utovernattenmellom28. og 29. vardet storalliert tlyaktivitet
overOstlandet.Detblesluppetforsyninger
til hjemmestyrkene,
og en stormengdefly bombetlorskjelligemalog minelaen rekkefjorder.DennegangengikkikkeSandefjord
fri.
Et Halilaxmineleggerfly
ble truffetav luftvernskyts,
Ialt nedpa JahresKjemiskeFabrikkermeden kraftigeksplosjonsomresultat.Fabrikkens
direktar,FelixGunszt,omkomi brannenda hanforsaktea reddepaoirerfra kontoret. Heleflyetsbesetningpa 7 mannomkomog liggerbegravetpA Ekeberggravlund.Hver17. mai leggesdet
kranspa graven.
Om nattensondag25. februar1945ble det gjennomfort
3 flyandreppA Sandefjord
og sluppetrundt15 bomber
mot Framnasmek.Verksled.9faltinnenfor
verkstedomrAdet,
3 pa fjelletlikevedog 3 ivannetutentorbyens
pAverkstedet
brygger.Flereav bygningene
ble pafortskader.Skademeldingen
regnerbl.a.opp2931knustevindusruter
medet samletarealpe 1131kvml
Dettevar det farsteav flereangrep,og klare,manelysekvelderog nettervar de mestutsatte.Detvar angrep3.,
2O.,og 22.mars,2.,6.,21.,og 26.april.26.aprilvardel2 angrepsammenatt,mendetbleogsAde siste.

Det uten sammenligningstorste og mest omfattendeangrepetkom 2. aptil, 2. paskedag1945. Til forskjell fra de
svrige angrepeneble dette foretatt i dagslys og kunne fslges av mange tilskuere.Varet var stille med klar luft og
solskinn. Tidligere pe dagen hadde Jagerfly pa observasjonstoktpassert 2 ganger over byen og fjorden.
gikk samtidigsom rundt50 Mosquito{lyog l/ustangjagere
kom mellomkl. 18 og 18.30.Flyalarmen
Storangrepet
i lav hsyde kom inn tra nordvest.De avfyrte en skur av mitraljose-og rakettgranaster,20 og g0 mm kaliber.Det
ble store,og flere skip ble senket.Det tyske skipet
antas at det ogsa ble sluppetnoen bomber.Odeleggelsene
"Kattegat"ble senere overtattav Viriks RederifuS i 1946og fikk navnet "Sandar".Dageneetter
angrepetkunne vi
pa Framnas.
fra Prestesense gdeleggelsene
pa
Bortsettfra direktorGunszt,ble, merkelignok og heldigvis,ingenpersoneralvorligskadetunderflyangrepene
Sandefjord.En beregningoppgirat det ialt ble sluppet46 bomber.Mest utsattvar Huvik-og Framnesomradet.
Den sisteflyalarmenble blAst29. april,snaue 10 dager for krigsavslutningen,
men da uten lokaltangrep.De 2
sisteangrepenekom som nevntovenfor,om kvelden26. april.Lokalavisen
var iflere dagersa opptattav storanja, helefamilieromkom,at de 2 bombetoktene
grepetpe ValloutenforTonsberghvoren rekkesivilpersoner,
over
Sandefjord26. april knaptble nevnt.Ved det forsteav disseangrepeneble det sluppet4 bomber,siktetinn mot
D/S "Hektor"som la utenforHuvikodden,
men bombenefalt i vannet.5 dagerfsr, 21. april,ble det sluppetrundt6
bomber.Nedslagenevisie at "Hektol' ogsa da var det patenktemAlet.Den siste bombenfalt 200 meter fra skipet.
Inne pA land ble det gjort stor skade pa vei, hovedvannledning,elektrisitets-og telefonnettet.Vesteroyavar uten
lys og vann iflere dager.
Ved angrepN.2,26. aptil,ble det sluppet6 bomber.Om disseogsa var siktetinn mot "Hektor",sa var i tilfelle
treffsikkerheten
atskilligdarligere.Bombenefalt i espartietnord for fjellkollenFl6ya ved Uranienborgog like
vestenforder Gokstadskole ligger i dag. I skogholtetfinnes kraternefortsatt.
Vestfor nedslagsfeltet,
i lia ned mot Hegnaveien,
boddefamilienHammer.BarnaOlaug (na Haraldsen)og Tore
husker hendelsenegodt 45 ar etterpa.Torefortellerat flyet kom fra Vallo,og at det rayk av halen da det kom over
Kan hendevar det skadetog matteslippebombenefor det kom over Framnes-omradet.
Gjekstadasen.
lfull fart
forsvantfamilienHammerned i kjelleren.Like etter smalt det. Glass og ruterskingret,og skap falt ned. Store
splintersto i veggene.Jord og stein la strsdd bade i Hegna og pa Ostre Kamfjord.Flere steder raste det ned takstein,og helt borte hos oss i Breilibakken(na Gokstadryggen)
suste en bombesplintover husetog slo ned i bakken.
Pa forsommeren,etter krigsslutt,kom noen engelske soldaterog tok opp de bombene som ikke var eksploderte.
Bombene ble tatt med, og en av de store splintenefra de eksplodertebombene ble overlatttil en guttegjengi nabolaget.
De 7 guttene Tore Hammer, Freddy Gundersen, Odd Fredriksen,Sverre Grimstvedt, Fruyd Fredriksen,Arne
Ruud og GunnarJorgensenstrevdeiherdigog fikk med egne krefterog 2 staurersplintenopp pa fjellkollen.
En
voksenmann,FinnMadsen,minetog murteden fasl.
NA stArbombesplinten
som et minneog et mementoom en uroligog vondtid, reistav 7 12-13ars gamlegutter.
I SandefjordBladsjubileumsnummer
til byens 100 ars dag 23. juni 1945finnesen stor og illustrertartikkel som
forteller om luttangrepenepd Sandefjord.Litt fortellerogsa kdgsareneslokalavis"SandefjordsPresse". Den var
fellesavis for SandefjordsBlad og Vestfold (venstreavisen).ArbeiderpartietsVesttold Fremtid ble tidlig forbudt.
SandefjordsPresse besto av et ark, 39,5x57 cm. Godt brettet sammen fikk den plass i en fyrstikkeske,et poeng
som SandefjordTeaterforeninghadde flettet inn i sin lokalutgaveav lystspillet"Til seters", som ble fremfort fra
scenen i Teaterlokaletmed underfundigkrigshumorinnblandet.Da jeg sammen med familienovervarlorestillingen,ble den stoppetav okkupasjonsmakten
fordidet ble harselertmed "eikelovog brilliantea'som
var ingrediensentil "hakekorset".Vi overvar ny forestillingetter at dette var luket ut, og ikke minst huskerjeg da en av skuespillernespurte etter avisen og den ble tatt opp av en fyrstikkeske.
l\ilenlitt sto det i"SandefjordsPresse".Side 1 var nyhetssiden,
og det som 4.4.1945sto om storangrepet
2 dager
tidligere,var om skader pA sivile mAl: "Saledestok det fyr i loftsetasjeni huset til kaptein N4oe,Stub.
Husbrannvakten
med assistanseav luftvernmannskap.
slokketbrannenmed vannbotterutenat vesentlioeskader
ble voldt.
LikeledesantenteslAventil gardbrukerGullowJorgensen,Marum,og den brentenedtil grunnen.- - Videremeldesat endelhus er blittskadetved gjennomhulling
av kuler,heldigvisutenat noenble saretellerdrept.
Et enkeltfly strsk lavtover byen i morgesutena voldeskadeav noenart.Det omtaltemorgentlyet
kom i en periodesA regelmessig
at det lokaltble kalt "halvni-ruta".
Det visteseg senere
piloten
pa
var
kjente
at
Sandefjords-guttsom tok en titt
trakter.
Snur vi SandefjordsPressetor 4.4.1945og ser pa baksiden,lyser en ADVARSELmot oss: "Det advaresmot
granaterog sprenglegemer
beroringav ueksploderte
som finnesetterluftangrepet
den 2. april.Funnav granater
ma meldestil politiet.Luttvernkontoret".
og andresprenglegemer
Itilleggtil kunngjoringen
om "Midlertidig
sperringav salgetav spikerog stift"samt "Fastsettelse
av nye tilleggsrasjoner av tobakk" finnes ogsa 2 lange kunngjoringer,h.h.v. fra "Krigsskadetrygden
for bygningel' og
"Krigsskadetrygden
"Skader
pa kr. 50,- og derundererstattesikke og
fot lssqre"i anledningflyangrepet
2. april.
skalderforikkemeldes."
med mangeandrestederma det nok siesat Sandefjord
Sammenlignet
slappletttra krigstidens
odeleggelser.
BRUK AV STOFFETMED ANGIVELSEAV KILDE EB TILLATT
Setoice,Trvkk.
Sandeliod

