Saker og ting som
setter minnene i sving

Syd på øya
Mitraljøsestillingene på syd-pynten 3 x 2 stillinger
ble ikke bygget før siste halvdel av krigen. Gjennom den første del av krigen skal Natholmen ha vært lite berørt og leirstedet fikk fungerte som før, en tid. De siste årene skal det ha
vært avholdt 3 leirer hver sommer for ungdom over 18 år og 6
leirer for gutter og piker under 18 år. Det var gjerne 200 deltagere på hver leir. Etter at mitraljøse stillingene var blitt anlagt, var det unge patrioter som i nasjonal iver kuttet telefonlinjene til stillingene. Tyskerne truet da med å stenge leir
stedet og rekvirere det som leir for Quislings hird.

få hus: «Sundet» på Natholmen like før krigen.

midt på øya: Natholmen fra leirstedet.

Natholmen under krigen
lokalhistorie
Natholmen før
2. verdenskrig, var
et sted med kun tre
hus for fastboende
pluss et leirsted og
noen hytter.
Arthur Iversen
redaksjoen@sb.no

S

undet på Natholmen like før
krigen med Jørgen Kristensens
hus til venstre og Anton Kristensens hus til høyre. På midten av
bildet er to gamle hus, som da ble
benyttet som hytter.
Den nærmest sjøen er fra omkring
1830, mens den lenger bak skal være fra
1908.

1944/45.
Drivstoffmangel ble et stort problem
for fiskerne utover i krigen.
Bensinmotorene i snekkene måtte
bygges om slik at de ble startet på
bensin, og så skiftet over til solarolje
mens de var i gang.
Noe som ble mulig med en større og
varmere tennplugg.

Drivstoffmangel

Tønner med smør

Bestefar hadde to snekker. En på 21 fot
og den andre en god del større.
Den største ble rekvirert av tyskerne,
og som erstatning ble det anskaffet en
rosnekke med elektrisk, batteridrevet
framdriftsmotor.
Batteriene ble ladet i sjøbua på brygga
nedenfor.
Etter hva jeg er blitt fortalt, så ble
rosnekka benyttet til å frakte flyktninger
over til Flåtaskjær og Lindolmen i

En annen hendelse under krigen
omfattet oppsamlingen av en mengde
tønner med smør fra en båt som hadde
blitt senket utenfor Oslofjorden/svenskekysten.
Noen må ha snakket for høyt, fordi
tyskerne kom og beslagla det de kom
over av smøret, men en del fikk man
gjemt unna – og olje/vannskadd smør
ble kokt til såpe.

før og nå

Flyktningrute

Fra sommeren og høsten 1944 gikk en
av flyktningrutene til Sverige ut fra
Natholmen. I forbindelse med 50-årsjubileet for leirstedet skrev prost Olav
Müller-Nilssen en artikkel i Sandefjords
blad:
«En augustkveld, dagen før en ny leir,
satt to av lederne på fjellet bak bålplassen. Plutselig la vi merke til et stille tog
av unge menn som forsvant ned mot
bryggen ved badeplassen. Vi så bare
silhuetten av dem, alle hadde rygg
sekker. Ikke et ord ble sagt, og lydløst
gled de om bord i en motorsnekke som
ventet ved bryggen».

Svenskefarten
Drivstoff til «svenskefarten» skal ha
blitt transportert til brua ut til
Natholmen med lastebilen til jernvare
forretningen til G.A. Bøe og lastet

Plutselig la vi merke til et
stille tog av unge menn som
forsvant ned mot bryggen
ved badeplassen.

"

OLAV Müller Nilssen
skrev en artikkel i forbindelse med
50-årsjubileet for leirstedet

over til snekkene under for senere å
bli lagret i «ei bu» i en av kilene syd
på Veierland.
Høsten 1944 ble snekkene i svenskefarten
supplert med en skøyte som ble kalt
«Enka».
Skipper på skøyta var en fetter av far som
het Tor Iversen (skiftet navn til Strandheim
etter huset han vokste opp i).
Min far var 17 år gammel og mannskap
på skøyta. 4. desember 1944 mistet
«Enka» ankerfestet nord for hytta på
Lindholmen og drev ned mot skjærene

«Sua og Galten» hvor den ble stående på
grunn.

Bordet skøyta
Et ivrig NS-medlem bordet skøyta og
fant svenske gummistøvler, svensk
kondensert melk og annet svensk utstyr om
bord.
Han rapporterte videre til et annet NSmedlem, som alarmerte Sikkerhetspolitiet
(SIPO) i Larvik.
Skøyta skal ha blitt berget og tatt inn
til Natholmen, hvor den ble bordet av
tyskerne.
Senere lyktes det besetningen å fjerne
skøyta uten at den ble beslaglagt.
Hendelsen fikk likevel konsekvenser for
Tor Iversen som senere måtte flykte til Sverige.
Samme vei måtte også en av hans yngre
brødre ta for å unngå utskriving til «Arbeidstjenesten».

Størjefangst
Under krigen skal bestefar Arthur ha vært med sin fetter,
Ivar
Storm
Larsen
og
drevet
størjefangst
i
Skagerak/Nordsjøen. De skal ha forklart lengre fravær med at
de om natten fortøyde i en av stakene på «Sydostgrunn», et
stykke sør for Tønsberg Tønne for å spare drivstoff og at de
hadde fått lisens til å drive jakt på makrellstørje utenfor
kysten. Øverst er en harpun de brukte i et spesielt harpungevær. Strenge isvintre under krigen hvor isen skal ha strukket
seg så langt sørover at danske farvann også var islagt. Det ble
kjørt med lastebiler helt ut til Færder for å hente fangst fra
isfiskerne.

Hyttebygging
Min bestefar Arthur Iversen hadde
 ygget en hytte i 1936. Denne ble utvidet og
b
påbygget en etasje i første del av krigen og
familien flyttet fra Heimdal til Natholmen
slik at han kunne arbeide som fisker som de
andre fastboende.
For øvrig så hadde familiene på Natholmen husdyr som kaniner, griser, sauer og
geiter under krigen. Geitene skal ha beitet
på Natholmen og sauene på Lindholmen
(den nordøstre odden på Lindholmen heter
«Saupina». Der samlet en sauene før de ble
tatt hjem.)

Etter
tvangsevakueringen
fra
 innmark ble en familie innlosjert i det
F
gamle huset fra 1830. De hadde en sønn som
var 3-4 år gammel og svær til å prate, men
han var ikke døpt.

Har du bidrag til denne siden?

Min far var fadder ved dåpen og var
livredd for at gutten skulle banne under
dåpshandlingen for han hadde et stort
forråd av nordnorske kraft ord. Uttrykket i
kirken ble heldigvis begrenset til: «Dette var
bætterdø et fint hus, mamma»!
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