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BLÅMYRA
Solefallsveien 7
I Solefallsveien (bakken ned til Tronvikstranda) ligger det et vakkert hvitt hus – Blåmyra. Dette huset ble
bygget i 1911 av Christen Sandberg.
Sandberg var sønn til byfoged Fredrik August Zahn Sandberg som skrev boken Købstaden Moss i dens
Fortid og Nutid som kom ut i 1897.
Christen Sandberg var født i Moss i 1861, gift i 1886 med Mathilde Cathrine Reinert. Hun var datter av
Henrik Andreas Reinert som var forretningsmann i Moss.
Christen Sandberg var sammen med sin svigerfar innehaver av A/S Reinerts Møller, han var vicekonsul for
Tyskland ,og han deltok i store eiendomsspekulasjoner i Christiania og København .Han drev også med
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import av korn og kull.
I Christiania var han ofte på Teaterkafeen, og der samlet han sine venner om seg, der Christen Sandberg var,
der runget latteren. Han hadde mange kunstnervenner, og de kom ofte til Jeløy på besøk.
Edvard Munch malte to portretter av han, og Holger Drachmann priste gjestfriheten hos ekteparet Sandberg
i et vakkert dikt.
Mathildes søster var gift med Jacob Sømme, og en annen god venn som også bodde på Jeløy i en periode
var Nils Kjær.
Mathilde og Christen Sandberg fikk fire barn : Eva født 1887, Henrik Andreas Reinert (Rei) født 1889, og
to gutter begge ved navn Fredrik, som døde som spebarn
Under psevdonymet Birger Widt skrev Christen Sandberg en serie sjøromaner og spenningsfortellinger.
I 1916 giftet Rei Sandberg seg med Dannis Jensen født i Næstved i 1897. Hun var nitten år da hun kom inn i
konsulens hjem, og ble boende der en periode.
Christen Sandberg døde i 1918, 57 år gammel og solen gikk ned over ”Blåmyra”. Fru Mathilde startet en
privat husmor skole. Elevene kom for det meste fra Christiania, og de bodde på stedet. Fruen i dette huset
var vant til å diske opp, hennes mann hadde strødd om seg med invitasjoner. Han måtte ha liv rundt seg.
Dannis og Rei flyttet til Tyskland i begynnelsen av 1920 tallet, de kom tilbake i 1938.
Hun forteller til Jan Tollefsen i Moss Avis ”at da orket jeg ikke mer, da hadde jeg opplevet jødeforfølgelser
og husundersøkelser på nært hold”.
I Tyskland arbeidet hun som journalist og teateranmelder. Hun er også forfatter av flere kriminalromaner og
skrev noveller for ukepressen.
I boken ”Vi ville sloss” beskriver Rei Sandberg 9. april 1940 :
”Hører du det ikke?” Min kone sto bøyd over sengen min.” Du må stå opp og se – jeg skjønner ingen ting
–”
Jeg famlet etter uret på nattbordet. ”Ikke 5 enda!”
De skyter ute i fjorden sa hun høyt og utålmodig. Hører du ikke flyene da?”
”Jeg hører jo ikke hva du sier for bare fly!”
Taushet.
”Det var da fanden til bråk!” De siste ordene druknet i nye drønn. ”Det må være marinen som holder
øvelser, - Hvorfor går du ikke og legger deg?”
Men litt etter sto vi begge ved vestvinduet inne i stuen og stirret utover fjorden mot Horten.
Langt ute i det grå halvmørket blinket det frem et par rødlige lysglimt. To dumpe brak – og en knurrende
torden rullet over fjorden. En ildsøyle skjøt i været – og det braket igjen. Vinduene klirret voldsomt. En
veldig sort skygge for med rasende larm like over huset. De to svære bjerkene utenfor la seg over som i
storm.
Det var virkelighet alt dette, skuddene ,eksplosjonene, de svarte kjempefuglene som bruste nordover som
Åsgårdsreien, de mørke kolossene som gled oppover fjorden forbi Jeløy. Det var krig i landet.
Rei Sandberg var landvernskaptein ved I. R. 5 og han skulle ved mobilisering møte på Elverum.”
Mobiliseringsordre var ikke nødvendig”, sier han. ”Det som hendte utenfor vinduene våre, var varsel nok”.
Nå gjaldt det å komme seg til Elverum fortes mulig.
Han deltok i kampen ved Midtskogen 10.april 1940, og videre med sitt komp .gjennom Østerdalen, han
hadde kommandoen ved forsvaret av broen over Åsta. Etter kapitulasjonen i Syd Norge gikk han med
frivillige gjennom Sverige til Nord Norge, hvor han var sjef ved samleleieren for tyske krigsfanger.
Etter kapitulasjonen i Nord Norge dro han med en fiskeskøyte til Trondheim, på kaien der ble han arrestert
av en mann fra gestapo. Han ble beskyldt for å ha mishandlet de tyske krigsfangene i leieren han hadde vært
sjef ved. Han satt i fengslet fra 28. juni til 5.august 1940.
Pågrunn av at Rei Sandberg holdt noen patenter og hadde visse forretninger i Sverige som også tyskerne
var interessert i, unngikk han å bli internert som offiser. Han fikk også flere ganger reisetillatelse til Sverige.
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Som kurer for Hjemmefronten brakte han både dokumenter og pengeforsendelser over grensen.
Hans mor Mathilde døde på Blåmyra i 1941.
Rei Sandberg var en mann som man la merke til , en høyreist kraftig mann, i blå frakk med store lommer
hvor han puttet sine franskbøker som han lånte på biblioteket.
Rei Sandberg døde i 1969, hans kone Dannis i 1986.
Nåværende eier av ”Blåmyra” er Lisbeth Anstensrud som kjøpte eiendommen i 1987.
Karin Behn Skjævestad.
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