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Saker og ting som
setter minnene i sving

Den siste grenselosen
Det begynte med at formannen i avholdslaget
«Vårbrudd», Eivind Eide,
en dag på forsommeren
1944 ruslet bort til Odd
Georg Bye utenfor bakeriet
til Karsten Laahne og
spurte: Kan du tenke deg å
hjelpe oss med noe, vi som
vil gjøre noe aktivt i
motstanden mot tyskerne?

Fikk de «sjangs»?

Bjørn Hoelseth

på Yxney: «Jan», «Gunnar» og «Roy» på
Yxney, der flyktningene ble fraktet til Sverige.

J
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eg behøvde ikke lang betenkningstid, forteller «Goggen»
Bye, i dag nær 87 år.
– Eide var en høyt respektert
leder av Vårbrudd der jeg også var medlem, og et par år eldre. En annen jevnaldrende venn, Rolf Granholt, var også
blitt spurt. Men hva skulle vi gjøre, hva
kunne vi bidra med? - Være kurér og
grenselos, var svaret. Det var nokså
ukjente begreper. Men de ble fort satt
inn i jobben. Odd Georg var 17 år, ferdig
med grunnskolen og rørleggerlærling.
Det var lite arbeid å få, for i den mørke
okkupasjonstiden var det omtrent ingen boligbygging eller reising av bedrifter. Han hadde tid nok. Hva gjorde man
som kurér?

Fulgte flyktningene
– Vi hentet flyktninger som måtte rømme til det nøytrale Sverige sjøveien og
holdt dem skjult til en snekke eller
skøyte kunne frakte rømlingene over til
Koster ved Strømstad. Ofte møtte vi
opp på jernbanestasjonen og så etter
spesielle kjennetegn ved folk. Vanligvis
stakk det så vidt opp en avis fra en jakke- eller frakkelomme. Da gikk vi bort
og sa: «Sjølyst?» Når de nikket, geleidet
vi dem bort til Ola Bjørviks bil som gjerne sto parkert langs kirkegårdsmuren
ved Sandar kirke. Bjørvik skjulte flyktningene under presenning og høye
lemmer og kjørte dem til forskjellige
skjulesteder, forteller Odd Georg.
– De stedene jeg husker best, var ba-

I 1947 var disse 20 år gamle herrer ute og så etter damene. De
fleste var nylig avmønstrede hvalfangere med navn Bjarne
Liverød med Eden-hatt, Gunnar Hoelseth og Finn Hansen.
Spaserturen gikk fra Prestehagen til byen. Antrekket var som vi
ser hatt og gabardinkappe. Ut for å sjekke damer, ned Storgata
til Torvet, opp Jernbaneallèen og bort Kongensgate. Ca. 20
runder på en time eller to. Deretter motsatte runder for å se på
de møtende. Så oppom Promenadekafeen, Ritz (Gadella),
Konken (Stensholdt) og Humla.Traff de noen damer var
oppgaven til sist å følge dem hjem om det så var til Kodal!

Tekst: Harald Fevang /Foto: Bjarne Liverøds album

Taxibåt på Yokohama havn
De tre kameratene med sykkel: Rolf Granholt (fra venstre), Eivind Eide og Odd Georg Bye.
ker Halvorsens hytte på York eller fiskerhytta til konsul Lars Christensen på
Yxney. Når det var mørkt nok, gikk de
om bord og båtmannskapet, de egentlige grenselosene, satte kursen mot
Strømstad. Turen tok gjerne 5-6 timer
avhengig av type båt, sier han.

Livsfarlig arbeid
– Det var viktig ikke å fortelle noen om
hva vi holdt på med. Foreldrene mine
spurte, men fikk som svar at de ikke
skulle spørre. «Det er ikke noe farlig»,
forklarte jeg. Men selvsagt var det farlig
arbeid. Livsfarlig. Flyktningene var Milorg-folk, sabotører, rømte russiske fan-

førognå

ger, allierte flyvere, folk av alle mulige
nasjonaliteter. Vi risikerte dødsdom
ved å hjelpe. Formelt var vi med i «Sivorg», ikke den militære motstandsbevegelsen Milorg. Men det ville nok ikke
hjelpe oss stort om vi ble tatt i en kontrollpost eller rassia. De tre – Granholt,
Eide og Bye – opererte mye sammen.
Dekknavnene var henholdsvis «Jan»,
«Gunnar» og «Roy».
De satt enten på i Ola Bjørviks biler
(en Bedford og en Fordson), eller de syklet foran ut til skjulestedene for å se
om farvannet var klart. Tyske soldater,
SS, Gestapo eller hirden hadde streifkontroller langs veiene. Var det slik

kontroll, ble Bjørvik varslet. Politimester Leif Samuelsen fikk av og til vite om
kontrollene og sa fra. Samuelsen opptrådte som om han var «samarbeidsvillig» med tyskerne og NS, men var i virkeligheten en trofast Milorgmann, viste
det seg i fredsdagene 1945.

En kald fisk
– Jeg tror aldri jeg har støtt på en så rolig
og iskald mann som Ola Bjørvik. Han
tok stor risiko, men klarte seg gjennom
alle farer så lenge krigen varte, sier Odd
Georg.
– Bjørvik hadde riktignok den fordelen at han hadde kjøretillatelse med alle

York: Baker Halvorsens hytte på York.
mulige papirer og stempler. Blant annet
kjørte han for tyskerne til og fra Folehavna
fort. Tyskerne gjenkjente ham og slapp
ham greit forbi kontroller. Men om de hadde lettet på presenningen og funnet flyktninger, våpen og utstyr, mat og klær...
Bare noen ganske få bilder fra krigens dager eksisterer. Ett av dem viser de tre med
sykler i bakgården til lageret i «Østlandske»
ved Aagaards plass. De er på vei ut til skjulestedene. Et annet viser de tre på brygga
ved fiskerhytta på Yxney.
Like etter freden 8. mai, dro de selv over
til Koster og Strømstad for virkelig å se hvor
flyktningene gikk i land. På Koster gjorde
den svenske tolleren Håkan Reinholdsson

Moveien 1950

Da Moveien den 8.11-1950 ble sandstrødd
grunnet glatt føre som dette bildet viser,
skjedde det på den måten at det sto to mann
på planet av en lastebil. De hadde hver sin
spade og strødde ut grus annen hver gang
mens bilen kjørte sakte framover. Grusen ble
gjerne hentet i Sandar Kommunes grustak på
Fokserød, og resultatet av arbeidet kan tydelig
synes på dette bildet fra krysset Moveien /
Stensveien rett ved Moe Skole til høyre i bildet.
Det antas at denne arbeidsmåten nå for tiden
rakt ville avstedkommet en utrykning fra
arbeidstilsynet! Selve Moe skole ble bygget
som kombinert skole og kirke for den evangelisk-lutherske frikirke etter at sydamen Andrine
Marie Fevang lot skille fra en tomt til dette
formål fra sin egen eiendom på Moe rundt

en kjempeinnsats for dem.
I ettertid er det nesten ufattelig at
transporten til Sverige kunne pågå rett
foran nesen på tyskerne i flere år. I ly av
tåke og nattemørke, men også i lyse sommernetter når det var prekært, ble rundt
1.000 flyktninger transportert over til Sverige. Tilbake ble det fraktet våpen, utstyr
Milorg trengte, og mye mat, klær og sko
som var mangelvare. Det er regnet ut at
denne returfrakten veide mellom 90 og 100
tonn. Derfor ble det mange slitsomme oppdrag med å bære og skjule returlasten inne i
Sandefjord. Mye havnet i lageret til
kjøpmennene Ole Gjekstad og Ole Olsen i
sentrum.

1900. Barna som sognet til skolen i etterkrigstiden kom gjerne med buss fra forskjellige steder
i Sandar. Lærer Mathisen - Kløw var en rolig og
sindig pedagog med store kunnskaper, som
med klokskap underviste i alle fag og spesielt
kristendomskunnskap. Da med stor vekt på
Pontoppidans Forklaring. Det antas at det er
noen av elevene som har tatt oppstilling
utenfor skolen etter at strøbilen nylig har
passert. Bildet fra Moveien 20.10.2013 viser på
samme sted at skolen er betydelig utbygd. Den
har i dag rundt 100 elever. På venstre side ble i
sin tid Sandar meieri bygget og senere nedlagt.
Her ligger nå en av distriktets ledende matforTekst: Harald Fevang
retninger.

Foto nå: Bjørn Marum Olsen
Foto før: Politiarkivet

Ofte når man lå i havner, både store og små, var det oppankring
på «reia», eller i havna / utenfor by eller lasteplass. Hvis det var
større havner, så hadde disse ofte taxibåter som reiste rundt fra
skip til skip og plukket opp folk som skulle i land. Ofte hadde
man fri eller lite å gjøre når man lå og ventet på last, og om
kvelden ville mange av mannskapene naturlig nok i land, enten
for å handle, ta en tur på bar, en tur på «kjerka» (sjømannskirken) eller på «Velferden» (Velferdskontoret for Handelsflåten).
Her et bilde med undertegnede fra en slik taxibåt, på vei fra reia
og inn til Yokohama i Japan.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg


Har du bidrag til denne siden?
Levér 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 sv-er-lu@online.no
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