
Flyet som styrtet på Vera var en Handley Page Halifax B Mk 
III – som flyet på bildet. Det hadde et mannskap på syv: Pilot, 
navigatør, telegrafist, flymaskinist, bombemann og to skyt-
tere. Flymaskinisten var engelsk og de øvrige kanadiere. 
Skvadron 229 hadde kjennemerket AL, og Z var flyets bok-
stav. Alle ombord i flyet omkom, og bergingsmannskapene 
som kom til ulykkesstedet fortalte om grusomme syn av 
ødelagte mennesker. Det er reist en minnestøtte på Vera vis-
à-vis Framnesveien 54. Det er også et gravsted på Ekeberg 
gravlund.  tekst: Knut Brautaset/Foto: the Welney Website

Fly og besetning

BomBer Command brukte miner som var lange sylindre 
med en diameter på 43 cm og lengde på 2,75 meter. Hver 
mine veide 680 kg og inneholdt 340 kg sprengstoff av typen 
amatol eller minol. Minene var utstyrt med en liten fall-
skjerm som ga styring slik at de traff vannet med riktig vin-
kel. De sank og la seg på bunnen. En kombinasjon av vann og 
vanntrykk frigjorde sikringen. Minene kunne være utstyrt 
med utløsere som reagerte på akustiske eller magnetiske sig-
naler. Dersom de lå på passe dypt vann, ville boblen som ble 
utløst av eksplosjonen være så kraftig at bunnplatene i et 
skip ble ødelagt.  
 tekst: Knut Brautaset/Foto: www.bombercrew.com

Miner

vrakdeler: En del av fabrikkområdet sett mot nord. Innmontert bilde av «Borgen» før flystyrten. Fotomotasje: Private bilder

sje kontorer og laboratorium, i annen 
etasje to leiligheter. I den ene leilighe-
ten bodde fabrikksjef Felix Gunszt og 
hustru Elisabeth. I den andre mine for-
eldre Birgit og Alv Brautaset, min søster 
Anne og meg selv. Min far var kjemiin-
geniør og teknisk leder på fabrikken. 
Nede i selve fabrikken oppholdt vakt-
mannen Ole Olsen seg.

I kjelleren
Vi pleide aldri å gå i kjelleren ved flya-
larm, men den kvelden gjorde vi det et-
ter at mor og far hørte sterk flydur og 
skyting nær oss. Vi var i et tørkerom ved 
vaskekjelleren, vekk fra veien og inn 
mot fjellet. Dit kom også ekteparet 
Gunszt, men han gikk tilbake for å hente 
noe i sin leilighet. Jeg kan huske at min 
søster og jeg satt oppe på et bord langs 
veggen. Så kom den store eksplosjonen. 
Huset begynte å falle fra hverandre, og 
det strømte vann fra en sprengt vann-
ledning. 

Gravid mor ble skadet
Min mor som var gravid i 8. måned, fikk 
skadet foten. Heldigvis hadde ramme-
verket rundt kjellervinduet løsnet. Min 
far fikk skjøvet ut hele vinduet og fikk 
oss alle ut. Jeg husker ikke hvordan vi 

kom oss ut, men husker at vi løp vekk og 
så tilbake på bygningen som stod i 
brann. Jeg hadde fått nye ski til jul, og nå 
brant de opp! Felix Gunszt var dessverre 
ikke med oss. Han omkom et sted inne i 
huset. Man fant senere hatten hans på 
sydsiden av bygningen. Min far mente 
at han brant til aske som følge av den 

sterke varmeutviklingen. 
Vaktmannen Ole Olsen overlevde mi-

rakuløst nede i fabrikken i en bygning 
som raste helt sammen. Han hadde lagt 
seg under en kraftig arbeidsbenk. Olsen 
hadde fått et kutt i hodet, men fant syk-
kelen sin og la i vei til sitt hjem på Øvre 
Gogstad! På veien hjem var han innom 

4. juledag er det 70 år 
siden et 4-motors  
bombefly ble beskutt av 
tysk luftskyts og styrtet  
på området til Jahres  
Kjemiske Fabrikker på 
Vera. Det ble en voldsom 
eksplosjon.

KNUT BRAUTASET
redaksjonen@sb.no

Kvelden torsdag 28. desember 
1944 var det stor aktivitet 
over luftrommet i Øst-Norge. 
Royal Air Force Bomber Com-

mand oppgir at man hadde 107 fly på 
tokt. Av disse var 16 Halifax bombefly 
som skulle slippe miner i fjorder og 
havnebasseng for å hindre troppetran-
sport ut av Norge. To fly skulle mineleg-
ge Sandefjordsfjorden, og de tilhørte 
skvadron 229 i Royal Canadian Air For-
ce. Hvert fly kunne ta med fire miner, 
og hver mine hadde 340 kg sprengstoff. 

Flyene som kom
4. juledag i 1944 var det ikke snø på bak-
ken i Sandefjord, og om kvelden var det 
klarvær og måneskinn. Etter tre og en 
halv times flyvning fra basen Leeming i 
York, kom de to flyene inn over Vestfold 
til sitt såkalte “visual pinpoint” – et sted 
litt øst for Andebu. Etter å ha forsikret 
seg om sin posisjon, fløy de sydover. 
Omtrent ved Råstad svingte de mot syd-
vest. De kom i lav høyde over Møllerå-
sen, tok en skarp sving over Sandefjord 
sentrum og fløy ut fjorden. Klokken var 
omtrent kvart på åtte om kvelden. Flye-
ne kom med noen minutters mellom-
rom. Det første flyet ble noe beskutt, 
men fortsatte i lav høyde utover fjorden. 
Tilbake i England rapporterte navigatø-
ren at minene ble sluppet litt utenfor 
Kvernberget. 

Kraftig luftskyts
Det andre flyet ble møtt med svært om-
fattende og hissig luftskyts. Tyskerne 
hadde 20 mm luftvernkanoner flere ste-
der i byen samt på et skip ved Tollbod-
kaien og på tankskipet «Kattegat» ved 
Framnes. Flyet ble sterkt skadet, mistet 
høyde og styrtet på Vera på fabrikktom-
ten til Jahres Kjemiske Fabrikker. Det 
fulgte en svært kraftig eksplosjon, og 
lufttrykket kunne merkes helt oppe i 
Bugården. Det er overveiende sannsyn-
lig at sprengstoffet i minene bidro til at 
eksplosjonen ble så sterk. Hele fabrikk-
området ble ødelagt.

«Borgen» - kontor og bolig
I bygningene til Jahres Kjemiske fabrik-
ker oppholdt det seg i alt syv mennes-
ker. Fabrikkens kontorbygning var en 
grå 2-etasjers murbygning kalt «Bor-
gen». Etter krigen ble det på tomten 
bygd et kontorbygg i rød murstein 
(Framnesveien 54). På nedsiden av vei-
en lå selve fabrikkanlegget. Der styrtet 
flyet. I «Borgen» hadde man i første eta-

Flystyrt på Vera

ruiner: Kontor og boligen «Borgen» etter flystyrten.  Foto: Privat På området: Personene som var på fabrikkområdet med unntak av Elisabeth Gunszt.   

 Fotomontasje, Private bilder

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving

en lege og fikk bandasjert såret.
Vi fem kom ut av kjellervinduet før bygget 

raste sammen, og fikk hjelp litt nordover på 
Framnesveien. Min mor, som hadde bruk-
ket ben i foten, ble tatt hånd om av Røde 
kors og sendt til Solvang sykehus. Min far 
fikk ordnet det slik at min søster og jeg kom 
til gode venner av familien. Selv fikk han 

lungebetennelse dagen etter og kom også på 
sykehuset. For oss barn ble det en spesiell 
tid. Vi følte vi hadde mistet alt. Jeg husker vi 
fikk noen klær fra Svenskehjelpen som jeg 
mislikte. Ut på nyåret ble familien igjen 
samlet, og vi var blitt fem. Livet startet på 
nytt, og nå hadde vi fått en lillebror som 
skulle hete Nils Jakob. 

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
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