Natholmens historie del 2

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Fjorden utenfor
Natholmen var i
1905 en av de
sentrale ankomster
til den norske
marinens base i
Melsomvik. Denne
var beskyttet av
store kanoner på
Sundåsen på Stokke
siden og enda større
kanoner på Håøya
midt i fjorden.

Hundesele
I 1933 ledet Hjalmar Riiser-Larsen sin egen ekspedisjon til
Antarktis. Målet var å ta seg med hunder, ski og sleder inn
over de landmassene som han tidligere hadde kartlagt fra fly,
og annektere dem. Men ekspedisjonen endte med havari.
Sesongen 1932/33 var min bestefar, Arthur Iversen, skytter på
hvalbåten Gvas II og skal ha vært med på å berge ekspedisjonens deltagere. Dessverre så var det nødvendig å avlive hundene og det var etter dette at bestefar fikk en av hundeselene. Denne selen ble benyttet på familiens hund et par tre år
på 1960-tallet.
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V

ed øvelses skyting mot mål
ytterst i fjorden og på Lindholmen skal de store 21 cm granatene fra Håøya ha vært synlige
som store feiekoster når de passerte
over fjorden og/eller Natholmen. (Trærne på Lindholmen skal ha vært så fulle
av granatsplinter at de ikke kunne brukes som tømmer) Det var minesperringer den gang både nord, øst og sør for
Natholmen. Rester etter vardene som
markerte minefeltene står enda utenfor
Stiger, på Lindholmen, Hudø og Årø.
Fram til 1908 kjenner jeg ikke til større
endringer på holmen. Det var da fire
hus med fastboende.

Steinene ble hogget ut av fjellet
Det kom nye eiere og i folketellingen fra
1910 står Ole Iversen med familie under
bruks nr. 1. Min bestefar som da var 16 år
er anført å bo hos broren, men står som
dekksgutt til sjøs. 1914 fikk Ole Iversen
fradelt eiendommen Strandheim og satte opp hus og låve på eiendommen. Ole
Iversen tok initiativet til broen over til
Natholmen ca 1920 og arbeidet tok sin
tid da steinene ble hugget ut av fjellet
både på landsiden og på Natholmen og
transportert på plass med handmakt.

Flasker og spritkanner
I «Forbudstiden» (1916-1927) var Natholmen, på tross av Tollstasjonen, ikke
uberørt av smuglingen. Som guttunge
hørte jeg historier om «hjemmebrennerier» i skøyter som var fortøyd på sundet og at både originalflasker og spritkanner skal ha blitt funnet mange år etter at «Forbudstiden» var over.
Det skal ha vært leserinnlegg i Sandefjords Blad hvor det stilles spørsmål
vedrørende påliteligheten til tolderne
på Natholmen. Men tolderne må likevel
ha passet jobben sin for smuglertaubåten «FYKEN» ble lagt opp i Hamburgkilen innenfor vestsiden av Natholmen
etter at den ble tatt. Det er denne båten
som brukes som modell av Arthur Omre
i boken (og filmen) «Smuglere».

Varehandel
natholmen: Broa over til Natholmen med tømmerkasse med stein som fundament.

Skipshandleren var alltid velkommen ombord i norske
skip. Da visste vi at nødvendigheter var underveis og ved
sjauing fikk vi alltid prøvesmake på noen få populære varer. I
1965 utvidet Thor Dahls skipshandel på brygga med en forsiktig dagligvarehandel på Mosserød. Dagens bilde fra 1971
viser hvordan denne forretningen utviklet seg. Bestyrer Harald Eikenes fikk ved denne utvidelsen en moderne butikk
med en salgsflate på hele 340 kvm. De ansatte fikk en fin arbeidsplass således: Olaf Klavenæs med sine ferskvarer, Unni
Ingebretsen i ostedisken, Gerd Ekheim i blomsteravdelingen
og kassadamene Synnøve Tørrestad, Sonja Dahl, Svanhild
Kommandantvold og Maggi Eian fikk god plass til å telle opp
pengene. Kort hadde ingen hørt om!
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I 1944 / 45 var Natholmen også utgangssted for flyktningefarten på Sverige, på tross av de tre skytestillinger med
full bemanning som tyskerne hadde anlagt på sydspissen.
For øvrig 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», etter at det var
der en samlet sauene før de ble tatt
hjem.)




Tekst: Harald Fevang
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45 båter i vinteropplag
Ca 1950 bygget Arthur Iversen ut slippen, som han før krigen hadde anlagt
for å ta vare på egne snekker mens han
var på hvalfangst. De gamle tralleskinnene ble fjernet og erstattet med mye
kraftigere skinner og sviller fra gamle
Vestfoldbanen etter at denne ble bygget
om fra smalspor til normalspor. På det
meste var det ca 45 båter i vinteropplag.
Han anla også bensinstasjon for båter på
bryggen nedenfor huset.
I 1951 startet Ole Iversen en motorbåtrute Natholmen –Lindholmen-Langvika
på Tjøme med «KORT 1» som hadde passasjersertifikat for 27 personer og stativ
for sykler på fordekket.

Har du bidrag til denne siden?
kart: Eldre kart over Natholmen.
Bestefar overtok etter noen år både
båten og ruten som han senere utvidet
til å omfatte Engebryggen og Båsløkka
på Veierland. Ruten ble nedlagt omkring 1960.

Tungt bevepnet politi
En vinterdag i siste halvdel av 1950 tal-

bensin: Arthur Iversen ved besinpumpa på egen brygge.
let var det to mann som rømte fra fengslet i Sandefjord etter å ha slått ned og
skadet fengselsbetjenten. De gjorde så
innbrudd i skytterlagets hus ved skytebanen på Varden. De stjal deretter en rosnekke i området Sjuveenga / Lahelle og
rodde deretter over til Natholmen. Her
ble det innbrudd i den søndre hytten på

leirstedet og det ble laget bål i et vaskevannsfat. Senere rodde de over til hytten på
Flåtaskjær hvor de fyrte opp slik at røyken
fra pipen ble oppdaget fra Natholmen. Da
det var uvisst om de hadde fått tak i skytevåpen, møtte det opp tungt bevæpnet politi
og bestefar ble hyret til å sette politiet over
til Flåtaskjær. Da politiet kom fram og beor-
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dret rømlingene ut av hytten, tok den ene
sitt eget liv ved å fyre av en knallperle inne i
munnen. Jeg kan enda huske hvordan leggene til den døde mannen «hang og dinglet»
utenfor ullteppet som ble brukt da han ble
båret i land fra motorsnekka ved steinbryggen «Nord i Odden». Det har således vært en
lang vei frem til dagens forhold.

Lever 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 so@loeberg.net
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