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ROARL. TOLLNES:

BOMBESPLINTEN
PA HEGNAASEN
Minneom en uroligrid

"ANO26.4. 1945"sar detpA dennebombesplinten
somer rei$ pe HegnaAsen.
Bombenble sluppeti detaller sisteflyangrepet
pA Sandefiord
pA KamperBasskimtes.
I bakgrunnen
kanbebyggelsen
underdenandreverdenskrigen.
Foto:Forf.g.5. 19g3
Det var liteSandefjordopplevdeav direktekrigshandllinger
Forsti
understorstedelenav den annenverdenskrig.
krigenssistemAnederble de nargAende.Flyalarmvar ikke uvanliggjennomstoredelerav krigstiden,
utlosti forfly.Om kvelden28. desember1944og utovernattenmellom28. og 29. var det stor allibindelsemed passerende
ert flyaktivitet
over Ostlandet.Det ble sluppetforsyninger
til hjemmestyrkene,
og en stor mengdefly bombetforskjelligemAlog minelaen rekkefjorder.Dennegangengikk ikkeSandefjordfri.
Et Halifaxmineleggerflyble truffetav luftvernskyts,falt ned pA Jahres KjemiskeFabrikkermed en kraftigeksplosjon som resultat.Fabrikkensdirektsr,FelixGunszt,omkomi brannenda han forsokteA reddepapirerfra kontoret. Hele flyetsbesetningpA 7 mann omkomog liggerbegravetpA Ekeberggravlund.Hver 17. mai leggesdet
kranspA graven.
Om nattensondag 25.tebruar1945 ble det gjennomfort3 flyandreppA Sandefjordog sluppetrundt 15 bomber
mot Framnes mek. Verksted. 9 falt innenforverksledomrAdet,
3 pA fjelletlike ved og 3 i vannetutenforbyens
brygger.Flereav bygningenepA verkstedetble pAfortskader.Skademeldingen
regnerbl.a.opp 2931 knustevindusrutermed et samletarealpA 1131kvml
Dette var det fsrste av flere angrep,og klare, mAnelysekvelderog nettervar de mest utsatte.Det var angrep 3.,
20., og 22. mars,2.,6.,21.,og 26. april.26. aprilvar det 2 angrepsammenatt,men det ble ogsAde siste.

storsteog mest omfattendeangrepetkom 2. april,2.pAskedag1945.Til forskjellfrade
Det uten sammenligning
ovrige angrepeneble dette foretatti dagslysog kunnefolges av mangetilskuere.Varet var stille med klar luft og
solskinn. Tidligere pA dagen hadde jagerfly pA observasjonstoktpassert 2 ganger over byen og fjorden.
og Mustangjagere
kom mellomkl. 18 og 18.30.Flyalarmengikk samtidigsom rundt50 Mosquito-fly
Storangrepet
20 og 90 mm kaliber.Det
i lav hoyde kom inn fra nordvest.De avfyrteen skur av mitraljose-og rakettgranaster,
ble store,og flere skip ble senket.Det tyske skipet
antas at det ogsA ble sluppetnoen bomber.Odeleggelsene
"Kattegat"ble senereovertattav Viriks RederiA/S i 1946 og fikk navnet"Sandar".Dageneetter angrepetkunnevi
pA Framnas.
fra PrestAsen
se odeleggelsene
Bortsettfra direktsr Gunszt,ble, merkelignok og heldigvis,ingen personeralvorligskadet underflyangrepenepA
Sandefjord.En beregningoppgir at det i alt ble sluppet46 bomber.Mest utsatt var Huvik-og FramnesomrAdet.
men da uten lokaltangrep.De 2
Den siste flyalarmenble blAst29. april,snaue 10 dagerfar krigsavslutningen,
siste angrepenekom som nevnt ovenfor,om kvelden26. april. Lokalavisenvar i flere dager sd opptattav storanja, helefamilieromkom,at de 2 bombetoktene
over
grepetpA ValloutenforTonsberghvoren rekkesivilpersoner,
Sandefjord26. april knapt ble nevnt.Ved det forsteav disseangrepeneble det sluppet4 bomber,siktetinn mot
men bombenefalt i vannet.5 dagertar,21. april,ble det sluppetrundt6
D/S "Hekto/'som lA utenforHuvikodden,
bomber.Nedslageneviste at "Hektor"ogsd da var det pAtenktemAlet.Den siste bombenfalt 200 meter fra skipet.
elektrisitets-og telefonnettet.Vesteroyavar uten
Inne pA land ble det gjort stor skade pA vei, hovedvannledning,
lys og vann i fleredager.
Ved angrep nr. 2, 26. april,ble det sluppet6 bomber.Om disse ogsAvar siktetinn mot "Hektor",sA var i tilfelle
atskilligdArligere.Bombenefalt i dspartietnord for fjellkollenFlaya ved Uranienborgog like
treffsikkerheten
vestenforder Gokstadskole liggeri dag. I skogholtetfinneskraternefortsatt.
Vest for nedslagsfeltet,i lia ned mot Hegnaveien,bodde familienHammer.Barna Olaug (nA Haraldsen)og Tore
huskerhendelsenegodt 45 Ar etterpi. Torefortellerat flyet kom fra Vallo,og al det rayk av halen da det kom over
GjekstadAsen.Kan hende var det skadet og mAtteslippe bombenefsr det kom over Framnes-omrddet.I full fart
forsvantfamilienHammerned i kjelleren.Like etter smalt det. Glass og ruter skingret,og skap falt ned. Store
splintersto i veggene.Jord og stein 16strodd bAde i Hegna og pA Ostre Kamfjord.Flere steder raste det ned taksusteen bombesplintover husetog slo ned i bakken.
stein,og helt bortehos oss i Breilibakken(nAGokstadryggen)
PA forsommeren,etter krigsslutt,kom noen engelskesoldaterog tok opp de bombenesom ikke var eksploderte.
Bombeneble tatt med, og en av de store splintenefra de eksplodertebombeneble overlatttil en guttegjengi nabolaget.
De 7 gutteneTore Hammer,Freddy Gundersen,Odd Fredriksen,Sverre Grimstvedt,Froyd Fredriksen,Arne
Ruud og GunnarJorgensenstrevdeiherdigog fikk med egne krefterog 2 staurersplintenopp pa fjellkollen.En
voksenmann,FinnMadsen,minetog murteden fast.
som et minneog et mementoom en uroligog vondtid, reistav 7 12-13drs gamlegutter.
NA stArbombesplinten
til byens 100 drs dag 23. juni 1945finnesen stor og illustrertartikkel som
I SandefjordBladsjubileumsnummer
Presse".Den var
pA Sandefjord.Litt fortellerogsA krigsArenes
lokalavis"Sandefjords
fortellerom luftangrepene
fellesavisfor SandefjordsBlad og Vestfold(venstreavisen).ArbeiderpartietsVestfold Fremtid ble tidlig forbudt.
SandefjordsPresse besto av et ark, 39,5x57cm. Godt brettetsammenfikk den plass i en fyrstikkeske,et poeng
som SandefjordTeaterforeninghadde flettet inn i sin lokalutgaveav lystspillet"Til seters",som ble fremfort fra
scenen i Teaterlokaletmed underfundigkrigshumor innblandet.Da jeg sammen med familien overvar foresom var ingrefordidet ble harselertmed "eikelovog brillianter"
stillingen,ble den stoppetav okkupasjonsmakten
etterat dettevar luketut, og ikke minsthuskerjeg da en av skuVi overvarny forestilling
diensentil "hakekorset".
espillernespurteetter avisenog den ble tatt opp av en fyrstikkeske.
Men litt sto det i "SandefjordsPresse".Side 1 var nyhetssiden,og det som 4.41945 sto om storangrepet2 dager
tidligere, var om skader pA sivile mAl: "SAledes tok det fyr i loftsetasjeni huset til kaptein Moe, Stub.
slokketbrannenmed vannbstteruten at vesentligeskader
Husbrannvaktenmed assistanseav luftvernmannskap,
ble voldt.
GullowJorgensen,Marum,og den brentened til grunnen.- - LikeledesantenteslAventil gArdbruker
av kuler,heldigvisutenat noenble sAretellerdrept.
Videremeldesat endelhus er blittskadetved gjennomhulling
Et enkeltfly strok lavt over byen i morgesuten A volde skade av noen art."
Det visteseg senere
at det lokaltble kalt "halvni-ruta".
Det omtaltemorgenflyetkom i en periodesA regelmessig
som tok en titt pA kjentetrakter.
at pilotenvar Sandefjords-gutt
Snur vi SandefjordsPressetor 4.4.1945og ser pA baksiden,lyser en ADVARSELmot oss: "Det advaresmot
granaterog sprenglegemer
som finnesetterluftangrepet
den 2. april.Funnav granater
beroringav ueksploderte
mA meldestil politiet.Luftvernkontoret".
og andresprenglegemer
av nye tilleggsrasperringav salgetav spikerog stift"samt "Fastsettelse
I tilleggtil kunngjoringen
om "Midlertidig
for bygninger"og
sjoner av tobakk" finnes ogsA 2 lange kunngjoringer,h.h.v. fra "Krigsskadetrygden
"Krigsskadetrygden
for lassre"i anledningflyangrepet2. april."SkaderpA kr. 50,- og derundererstattesikke og
skal derforikke meldes."
Sammenlignetmed mange andre stedermA det nok sies at Sandefjordslapp lett fra krigstidensodeleggelser.
BRUKAV STOFFETMED ANGIVELSEAV KILDEER TILLATT.
Seruice-Trykk,
Sandefjord

