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– Mer spennende enn skremmende
l Grunneier Torkjell Nyberg snakket om dagliglivet på Justøya i løpet av andre verdenskrig, under historielagets ekskursjon til kystfortet søndag 

den norske naturen, og mye ligger 
der fortsatt.

På Justøya ble tyskere ansatt el-
ler tvunget av den norske stat til å 
plukke opp og uskadeliggjøre mi-
nene, ifølge Zernichow.

– Det ble gjort i juni/juli 1945. 
3.600 antipersonellminer ble brent, 
mens antitankminene ble fraktet 
med båt og dumpet mellom noen 
holmer utenfor Maurviga. Årene 
gikk uten at noen ting ble gjort 
med antitankminene, før de ble 
funnet av noen sportsdykkere. 
Dykkerne meldte funnet inn til 
politiet, som kontaktet Forsvarets 
operative hovedkvarter (FOH). 
FOH reagerte med å i oktober 2008 
sende et Explosive Ordinance Dis-
posal-lag (EOD) til Maurviga, for å 
prøve å relokalisere minene. Alle 
de kjente minene, bortsett fra tre, 
ble funnet, tatt opp og sprengt. Et 

nytt EOD-lag året etter klarte ikke 
å finne de tre siste minene, men 
gjorde to nye registreringer.

Historikeren nevnte at EOD-la-
get i 2009 tok en prøve av vannet 
utenfor Maurviga. «Det ble antatt 
at det kan være en viss lekkasje av 
TNT til det omkringliggende mil-
jøet, både på grunn av tilstanden 
til flere av minene som ble funnet 
og antallet som er lokalisert ... Det 
vil likevel være vanskelig å konklu-
derte hva dette betyr på grunnlag 
av en prøve» ble det skrevet i den 
påfølgende rapporten.

Minnesmerke
Dagen ble avsluttet med en tur til 
minnesmerket etter elevene ved 
Justøy skole, som gikk i 17. mai-tog 
i 1940.

Minnesmerket ligger i skogen 
bak skolen, og turfølget brukte om-

trent et kvarter på å ta seg frem til 
det. «Til minne om 17. mai 1940: 
Justøy skole med lærer Arne Tveit 
i spissen trosset det tyske forbudet 
mot markering av grunnlovsdagen 
og arrangerte 17. mai-tog her i 
Vassdalen» kan en lese ved min-
nesmerket.

Noen av Tveits tidligere elever 
benyttet anledningen til å fortelle 
om sin modige lærer. Det ble sagt 
at han begynte å arbeide på skolen 
i 1925, og jobbet der i 30 år. Han 
kunne være streng og hadde god 
kustus på klassene han styrte, men 
til tross for det var han svært flink 
til å arrangere fester. Spesielt Tveits 
17-mai-fester og festen den siste 
dagen før jul, som inneholdt en 
rekke sketsjer og leker, er friskt i 
minnet til hans tidligere elever.

STOR INTERESSE: Svært mange deltok søndag på Vestre Moland og Lillesand Historielags ekskursjon til kystfortet på Justøya.

AVSLUTNING: Dagen ble avsluttet med en tur til minnesmerket 
etter elevene som gikk i 17. mai-tog i 1940.

INTERESSANT: De fremmøtte brukte mye tid på å vandre gjen-
nom festningsanlegget.

ÅNUND TVEITS SLEKT: Aud Hellevig Tveit, Solveig Hellevig og 
Åsne Ettestad er i slekt med Ånund Tveit, som ble henrettet i 
1944.

MINER: Historikeren Simen Zernichow holdt et foredrag om dum-
ping av tyske miner rett etter krigen.
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