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JUBILEUMSNUMMER

25. februar - 29. april 1945

De farligste døgn sted ets
folk har opplevd.
Ångrepene begynner.
Flyangrepene på Framnæs* mek.
Værksted og på fartøyer ved
verkstedet og i fjorden ellers ble
mnledet søndag 25. februar iår.
Oet ble da under tre angrep ka
stet ned sikkert 15 bomber hver
ftv 9 falt innenfor verkstedets
gjerde, 3 på fjellet straks- uten
for og 3 i vannet ved byens bryg
ger. De største skader ble gjort
ved kompressorhuset hvor den
østlige del av bygningen med
verktøyrum og rummet for den
gamle kompressor ble ødelagt.
Likeså den sørlige vegg i kjele
rummet. Magasinbygningens tak
og vegg mot veien ble også me
get skadet. Likeså smien, gara
sjebygningen
og i elektrikker
verkstedet. Videre ble det gjort
skade på kabler og bygninger i
nærheten av bombenedslagene. I
og utenfor verkstedet ble det
knust 2931 ruter med et samlet
areal på 1131 kvadratmeter.

Flyangrep på Framnæs mek, Værksted natt
etter natt, 46 bomber -40 farevarsler.
- hovedangrep med raketskyts. - Dokkene
og mange skip ødelagt.

som tydelig viser at angrepet
gjaldt skipene.
Det nordligste skuddfelt går
over tredokken og M/S «Irania»,
det andre over M/S «Kattegat»
og dokkene, det tredje over M/S
«Belpamela» og det fjerde over
M/S «Concordia» og S/S «Espa
na».
Dertil kommer et femte skudd
felt over de to skip fortøyet i
Trangsholmen.

*

Treff ag skader.

Over skipene ved Sandefjords
brygge, S/S «Maurita» eller i
verkstedets nordlige del kan ikke
Fot. J. A.
påvises skuddtreffere ialfall ikke
«Concordia» sunket og kantret.
av raket-granater.
«Kattegat» og dokken går ned.
I skipene toeliggende i nevnte
skuddfelter kan påvises mange meia». En brann i innrednin- tilstede, men. intet mer kunde
treffere av rakettgranater, likeså gen akter på denne båt ble utrettes.
Ved 10-tiden flammet ilden
i de innenfor iiggende verksted slukket av skipets folk. «Belpame
la»
hadde
forøvrig
ingen
under
voldsomt
opp og en strøm av olje
bygninger, særlig i smien, kob
vannsskader.
M/S
«Concordia»
som
fløt
på vannet antentes.
berslagerverksted, skipsbyggeriet
var
allerede
langt
nede
og
intet
I
Undertegnede
forljot verkste
og kjeleverkstedet og en mengde
treffere etter 20 mm. granater. kunde gjøres og S/S «Espana» det sammen med dir. Wegger ved
Treffere etter bomber er ikke var under kontroll av egen beset . 4-tiden om morgenen. Stillingen
«Kattegat» rammet og satf
J var da den at «William Blumer»
observert, men kapteinen på M/S ning.
Sandefjords
brannvesen
med
uf av spillet.
ved Trangsholmen var helt kan
«Kattegat» mener at skipet og
slukningsmateriell var i mellem tret og sunket. «Hektor» hadde
dokken bie truffet av
Neste angrep kom 3. mars. Det
bie da kastet 3 bomber, mulig 4.
Dette er det ennu ikke anledning tiden ankommet og skulde forsø ingen undervannskader, heller
ke å slukke på M/S «Kattegat» ikke «Belparoela» og «Irania». —
Den midtre dokk hvor D.s Wil
til å konstatere.
Imidletid kom ny flyalarm kl. «Concordia» var kantret over og
liam Blumer var satt inn, ble
Sammen med direktør Wegger
skadet og hellet en tid så sterkt
bega undertegnede seg på veg til 19,09 Ul 19,30 og alle måtte hur simket og lå med skorstenen i
vannet, S/S «Espana» var under
at det så ut som om fartøyet
verkstedet, såsnart forholdene tigst mulig søke dekning.
kontroll
av skipets folk.
skulde gli ut. Det lyktes imidler
etter skytningens opphør tillot
Brand
og
eksplosjoner.
En
norsk
vaktmann på «Espa
det.
Ved
vår
ankomst
til
verkste
tid å senke dokken og derved
Brannen på M/S «Kattegat» na» var lettere såret i hodet og
kunne man føre fartøyet sikkert
det var den store dokk allerede
ut.
Det tyske tankmotorskip
synkende og det var brann i ak tiltok stadig med næring av ol en tysk matros såret i benene,
«Kattegatt» som lå ved kjelekra
terskipet på M/S «Kattegat» og i jen i skipets bunkertanker og ' foruten et par lettere skadede.
nen ble rammet og fyltes med
pumpehuset på den midtre dokk. der hørtes stadig eksplosjoner av ! Ingen drepte.
Der anvendtes ved angrepet
vann i maskinrummet. Det gikk
Mannskapene fra «Kattegat» ammunisjon ombord. Da flyalar
ned med akterenden som tok
var på veg i land med de effek men var avblåst var det forbun rakettgranater av 90 mm. kali
bunn på 28 fot vann. Det ble si
ter som kunde reddes. Det var |det med fare å gå opp på dok ber, men de var ikke ladet med
den hevet og gjort flott. Men det
også en mindre brann i kjele f ken som sammen med skipet hel sprengstoff, og bruktes således
hadde fått så store skader at det
verkstedet og M/S «Concordia» ilet så sterkt utover at sannsyn kun for gjennomskytning. Selve
var sått ut av spillet. 6. april ble
var synkende.
ligheten for kantring var stor. granaten var ca. 300 mm. lang
Fot. J. A.
det kastet bomber mot D.s Espa
S/S «Espana» var skadet og De stadige eksplosjoner av am forsynt med et stålrør for driv
Kratere etter bombenedslag i Fjellvikbakken.
na og Concordia. En bombe falt
hadde slagside og. der var brann jmunisjon var også faretruende. stoffet i enden. Den lengste del
30 meter fra Espanas midtskip. skytset på skipene ved bryggen, Værksteds nordre ende verkste i isolasjonen i mellemdekket. Ute Det ble forsøkt med en motor vi har funnet av et sådant rør
Mannskapet søkte land i båt, på havnen og i byens omegn. Det dets 2 slepebåter D/S «Forlan ved Trangsholmen såes «William ' sprøyte og slange fra den innen er ca. 80 om. langt. Granatene
er mrk. 25 Ibs. og har et hulrom
men en av bombene bevirket at var en opklarer, et jagerfly, som
det» og M/S «David», langs kai Blumer» synkende. Der ble straks ' forliggende dokk, mien avstan- innvendig samt et skruestykke i
båten kantret og folkene måtte var ute for observasjon. Signal en innenfor tredokken lå det ca.
bakre del hvortil røret er festet.
svømme til land. Under det siste for «faren over» gikk kl. 10.02.
'
-„
i
3000 tonn store tankmotorskip
Flere av disse granater er fun
angrep ble det kastet 3 eller 4 Kl. 15.40'
telefonisk «Irania» under reparasjon, i den
net
inne på verkstedet samt i
bomber.
forvarsel og kl. 16.00 offentlig Ulle tredokken stod en liten lek
bebyggelsen
på begge sider av
To hus ødelogf og flere skadef forvarsel som ble avblåst igjen ter og i den ytre store dokk det
fjorden
og
ombord
i skipene.
kl. 16.37. Det var igjen et oppkla- ca. 9000 tonn store tyske motorDen 20. mars ble det sluppet 6 ringsfly som gikk høyt oppe i
tankskip «Kattegat» for å repa
Skaden på verksfedei.
bomber som falt i bebyggelsen i retning øst-vest.
rere en større havariskade etter
Foruten
dokken som er sterkt
Huvikveiens østlige ende. De to Været var stille med klar luft
et tidligere bombeangrep ved
, skadet innskrenket skaden på
første falt 15 meter vestenfor hu og solskinn.
verksitedejt. ;Verkstedets| midtre
• verkstedet seg til huller i byg
set mellem de to kollene på øst
dokk som var sterkt skadet etter
ningen©, særlig i smie og kobber
siden av veien. Huset ble meget
Et halvt hundre fly mot
et
tidligere
angrep
stod
trimmet
slagerverkstedet,
hvor også endel
ramponert. Den tredje bombe
med den sydliggende ende over
innvendige
skader
foreligger, og
verksfedef
og
flåten.
falt ved kapt. Karlsens hus som
vannet.
kjeleverkstedets bygning.
ble helt ødelagt med unntagelse
Ca. 18.15 eftm. hørtes igjen mo
Ved kaien foran dokkene la eir
1 Den elektriske motor for pum
av kjelleren. Den fjerde bomben
tordur
av
flymaskiner
som
nærtysk
forpostbåt
og
under
kjele
pene på tredekken er likeledes
falt midt mellom Karlsens og
.
met
seg
byen
.og
kl.
18.16
blåstes
kranen
det
4500
tonn
store
nor
gjennomskutt, likesom der er
form. Dahls hus og slo der et vel signal for flyalarm. Straks etter
ske
motorskip
«Belpamela».
granathull
både i tredekken og
dig krater. Hovedvannledningen
den midtre dokk. En mengde
Fortøyet ved verkstedets sydlige
ble slått av. Vannet strømmet ut :kom en mengde fly fra nordvest
lig retning og gikk ned i lav høy
, vindusruter er også splintret,
og jord og sand ble slengt til alle de for angrep mot havnen. Øyen ende la ytterst det ca. 9000 tonn
store norske motorskip «Concor
men vitale skader på verkstedets
kanter. Den femte bombe falt li
j øvrige maskineri foreligger ikke.
ke ved Dahls hus
dette vidner har fra byens omegn talt dia», og ved siden av og ca. 30
48—50 fly.
i Foruten de nevnte granater og
totalt. Den sjette bombe falt på I Der ble straks en intens skyt m. innenfor dette, det ca. 10.000
tonn
store
tyske
dampskip
«Es
, en mengde 20 mm. granater ble
fjell like ved. Foruten de to hus • ing fra luftvernet omkring byen
pana».
der også funnet en brannbombe,
som bie helt ødelagt, ble fire
koniskformet, ca. 450 mm. lang,
jsamt fra båtene ved bryggen og Fortøyet i Trangsholmen ute i
hardt skadet.
havnen, men flyene syntes [fjorden la vestligst det 6200 tonn
største dameter på 200 mm. lan
' Den 22. mars ble det gjort an .på
ikke å ta notis av dette.
store
norske
dampskip
«William
ge synlindriske parti 150 mm., og
grep på de bate r som lå opplagt i Angrepstaktikken var denne
Blumer»
og
utenfor
dette,
det
,
dia. ved spissen av det koniske
ved Huvik: Hektor — William
gang
en
helt
annen
enn
den
man
(norske
dampskip
«Hektor»
ca.
!
parti
70 mm. Dette hylster er laBlumer og Maurita. Alle bomber
I get av 1 mm. plate og inne i hyl
falt i vannet, men hele styrbord tidligere hadde brukt her. Mens 8200 tonn dw.
det ved de øvrige angrep, som tal
j tret er en støpejernbeholder fylt
side, hekken og poopen på Hek le har skjedd etter mørkets
Fem skuddfelfer.
i med et tjæreaktig stoff.
tor ble oversprøytet-med søle og
frembrudd, kun har vært anmudder som var slengt opp
Angrepet ble foretatt av samt
vendt bomber, og en eller gan
Om angrepet 21. april heter
sjøbunnen.
ske få flymaskiner som angrep ige maskiner fra vest mot øst
det fra samme'hold:
Storangrepet 2. påskedag. en eller opptil tre ganger med og der kan påvises 4 skuddf elter
Offentlig forvarsel kl. 1,37.
ca. 10 min. mellemrum mellem
Klart vær med månesknn, vest
Den 2. april sorti var 2. påske
angrepene, så var der dennegang
lig vind. Fly hørtes hele tiden
dag, var Framnæs mek. VæTk en samlet innsats >av ca. 50 ma
kretse over byen. Straks flyalar
sted og havneområdet mål for skiner som alle angrep i en bøl
Fru Åsta Johnsens — tidl. fortal. Dahls hus i ruiner.
men gikk tole det skutt en 3—4
det kraftigste og største angrep
Kaptein Carlsens hus ødelagt.
sklidd med grovt luftskyts, anta
amder krigen. I den rapport som ge og deretter forsvant.
Alarmtilstanden var også for
luftvernsjef M. Holden avgå he
ringt etter betjeningen for dok den var for stor. Tilstanden var gelig fra Asnes. En tid etter såes
holdsvis
kort, nemlig fra kl. 18.16
ter det:
kene og straks etter kom ing. også sådan at muligheten for å
til kl. 18.58 eller 42 min.
(Forts, side 12)
i Kl. 9.15 form. 2. påskedag blå
Yiggeseth og ing. Andersen tilste slukke denne sterke oljebrannen
de. Direktøren og Yggeseth gikk med vann var utelukket, selvom
stes offentlig forvarsel og samti
ERakeMgranafer.
:'
:
' ffih; '
'
':
ombord i dokken som allerede der hadde vært mulighet for å få
dig kom et fly inn over byen i Såvidt det kan bringes på det
hadde sterk slagside utover, for slanger ombord i skipet.
i av høyde i retning fra Mokollen rene ble der kun anvendt rakett
å åpne opp tankventilene til dok
og forsvant over åsen ved Hjert granater og maskingeværild, ve
Dokken kantre!.
kens tanker mot landsiden.
nes. Flyet ble beskutt av luft- sentlig av 20 mm. kaliber og de
* ,
, :; ' ;:
Brannformann Gustavsen som Etter konferanse med tilstede
inimaMillM^^^MMri
angripende fly var sannsynligvis
var kommet tilstede ordnet med værende tykke myndigheter ble
Mosquitofly sammen med j agere
slanger og vann for M/S «Katte en av marinens motorbåter ved
antagelig av Mustangtypen.
bryggen stillet til disposisjon, og
gat».
Tilstanden på havnen under
en
motorbrannsprøyte
med
angrepet var som folger:
Uwdertegnede med ing. Ander brannmannskaper satt ombord i
Ved Sandefjords brygger la en
sen gikk sydover for å undersøke denne for å forsøke å begrense
havarert kanonbåt, 1 flotilleled
situasjonen ved kj eleverkstedet ilden ombord. Dokken var nå
sager og 1 minesveiper samt et
og i verkstedets sydlige del.
kantret helt over og stod med
par mindre jakter.
Brannen i kjeleverkstedet var i yttersiden i bunnen og skipet
Over 50.000 fonn i fare.
mlellemtiden slukket av folk fra glidd ut mot dokkens sideponton.
Nattangrepet 20. mars.
verkstedets iedelse, som ved en Brannbiler med materiell, til
Lysningen på himmelen under
Fortøyet ved Fjeldvik lå det ca.
angrepet på Valøy 25. april.
2400 tonn store dampskip «Mau Fotografert fra kirketrappen i Sandefjord feiltagelse ble beskutt av tys kalt av den tyske Iedelse, fra
Fra nattangrepet 25. april.
av J. A
kerne ombord på M/S «Belpa- Larvik og Tønsberg kom senere Fotografert fra kirkeparken av J, Å,
fotografert fra Dronningensgt. 9 av J, A. rita», ved A/S Framnæs mek.

