
På hvalstasjonen Strømnes på Syd-Georgia var det i 
1920-årene en geitebukk som etter hvert ble en pest og en pla-
ge. Den hadde nemlig en slem tendens til å møte opp utenfor 
spisebrakka når fløytesignalet for frokost, og senere for mid-
dag, lød. Da stilte den opp utenfor døra sammen med mann-
skapet og smatt inn i lokalet dersom ingen med fast hånd vis-
te den bort. Kom den først inn, hoppet den straks opp på ett 
av bordene og opptrådte som Kongen på haugen. Alle som 
forsøkte å jage den ned fra bordet og ut av brakka, ble stanget 
og sparket.  tekst: odd Galteland/tegning: erle Buran

«Kongen på haugen»

ovennevnte skiP på 9 827 brt. ble bygd ved Götaverken i 
1928 under navnet Nike. I 1938 ble det solgt til Skibs A/S Ja-
guar (Anders Jahre) og døpt til Jaguar. Det brakk i to ved Azo-
rene i 1939, fikk nytt forskip og ble solgt til Pankos Operating, 
Panama (Anders Jahre) og omdøpt Janko. Prisetatt i Curacao 
i 1941 av hollandske myndigheter og overlatt Nortraships 
som døpte henne Norsktank. Resten av krigen gikk hun i  
Atlanterhavsfarten der hun først tok inn olje på en av De kari-
biske øyene, seilte deretter opp til Halifax, Canada hvor hun 
sluttet seg til en av konvoiene og dro så til Storbritannia.  
I 1947 ble skipet tilbakelevert eierne og igjen gitt navnet  
Janko. Skipet brakk i 1951 nok en gang i to. De to delene ble 
hugd opp samme år. tekst: odd Galteland/Foto: lardex

M/T Jaguar (1)/Janko/Norsktank

1919: Julekort datert julaften 1919. Sendt fra Kristiania til en familie i Sandefjord.

diner med hekla blonder på i stua. Mens vi 
hang opp kornband ved låvedøra – noe vi 
syntes var festlig – var far avgårde og henta 
en liten granbusk. 

På lillejulaften bada vi i en treholk på kjøk-
kenet, og skifta til reint tøy.»

Det er vel ikke så mange som forbinder te-
brød med julekaker og har du lyst å servere 
en uvanlig julekake i tillegg til pepperkaker 
og serinakaker kan du prøve en nedskrevet 
oppskrift på «Fru Pedersens tebrød» som jeg 
fant på siste side i «Frøken Schønbergs koke-
bok for hver dag i aaret» fra 1919: 1 egg,  
250 gr. farin, 250 gr. smør, 1 kopp melk,  
½ kg. hvetemel, 3 ts. bakepulver, 3 ts. hjorte-
takk.

Det står ingenting om hvordan man  
blander deigen, men i et annet bakehefte, 
utgitt noen tiår senere ga følgende beskri-
velse: 

«Trill deigen til lengder så lange som ste-
keplaten og ca. 3 cm brede. Strø på kanel og 
sukker. Stekes i 225 grader til de er lys brune. 
Skjær de noe avkjølte lengdene på skrå i 1 ½ 
cm brede kaker. Deretter stekes de litt til på 
100 grader til de er sprø.»

julaften var en vanlig dag på dagen
Maja ga en utfyllende beskrivelse av en  
julaften som ble feiret i all enkelhet: 

«Vi pynta juletreet med kurver og lenker 
som vi lagde av tomme kaffeposer. De var 
blanke på den ene siden og forskjellige far-
ger på den andre siden. 

Vi pynta også treet med blanker kuler og 
levende lys i små klyper. Far var flink å teg-
ne. Han tegna fugler på papir. 

Vi farga de med blått og rødt, klipte de ut 
og hang de på juletreet. Juleaften var en van-
lig dag på dagen. 

Dyra fikk litt ekstra med for og mel. Jeg 
tror vi hadde grøt på formiddagen. Vi elsket 
kjøttkaker, kålstuing og sviskegrøt, så det 
fikk vi til julaften middag. 

Far leste juleevangeliet når vi hadde spist. 
I julepresang fikk vi et julehefte hver. Abra-
ham, min tvillingbror fikk «Børnetidene», og  
jeg fikk «Barnebiblioteket».  

Det var stor stas. Jeg husker ikke hva slags 
hefter mine to eldre søsken Nils og Ester 
fikk. Vi gikk rundt juletreet og sang, men 
julekvelden var de voksne sliten og trøtte, så 
det var ikke så mye vi gikk. 

Om kvelden fikk vi kaker, fiken,  
dadler, appelsiner og mjød, ett lite glass 
hver.»

Julekvelden ble avsluttet tidlig, forteller 
Maja, fordi de voksne var så slitne. 

en eneste julegave
Sammenlignet med julegavemengden man-
ge får i dag, var det enkelt for hundre år si-
den. Maja forteller at hun og broren fikk 
julehefter. Andre lignende beretninger fra 
Majas jevnaldrende bekrefter det samme 
inntrykket. 

En julegave kunne være en appelsin, 
strømper, votter eller et skjerf. Kanskje var 
barna ekstra heldig og fikk en bok, men 
mange og kostbare gaver var det nesten in-
gen barn som fikk den gangen. 

Majas fortelling gir oss innsikt i jule- 
feiringen i en tid hvor majoriteten av  
landets befolkning levde i enkle kår og  
hvor fattigdom og armod ikke var ukjent. 
Kontrasten til dagens overflodssamfunn er 
enorm. 

Kilder:
Vestfoldarkivet: «Barndom i Vestfold». 
Informant: Maia Haukøya
Frøken Schønbergs kokebok for hver dag 
i aaret. Gyldendalske Boghandel, 1919.
Moderne bakning. Freias håndbok i bakning 
med bakepulver. Antagelig fra 1950-tallet. 
Julekort: Privat samling.
 

Nå som julen står  
for døren er det  
tankevekkende  
å sammenligne  

vår moderne  
julestri med  

juleforberedelsene  
slik de foregikk  

før i tiden. 
 
Marianne SørenSen
Museumspedagog, Larvik Museum, Vestfoldmuseene

I Vestfoldarkivet fant jeg Maja 
Haukøyas historie som gir innblikk 
i julefeiringen hos en familie på 
Vesterøya utenfor Sandefjord for 

hundre år siden.

Maja
Marie Severine Andersen som var hen-
nes fulle døpenavn, kom fra gården 
Tveitan på Vesterøya.  Maja var født 28. 
august 1911 i Sandefjord og var minste-
mann av trillinger. 

Moren døde i barselseng og den ene 
trillingbroren døde da han var et og et 
halvt år. Maja hadde to eldre søsken.  
Faren giftet seg på nytt og hun fikk en 
stemor som hun kalte «Mor». I et inter-
vju fra 1997 fortalte Maja om egne barn-
domsminner og julefeiringen var natur-
ligvis ikke glemt.

julemat i bestestua og kjelleren
Maja fortalte lite om gården hun kom fra 
og vi får ikke vite hvor mange dyr de 
hadde, men at det ble slaktet en gris to 
uker før jul. 

Noe av kjøttet ble malt opp til medis-
terdeig som ble stekt og oppbevart i 
krukker i bestestua for der var det kaldt. 
Flesket og resten av kjøttet ble saltet og 
oppbevart i kjelleren. 

Det er interessant å lese om hvordan 
maten ble lagret i en tid da det ikke var 
verken kjøleskap eller fryser. Naturlig-
vis ble kjelleren brukt, for der var det all-
tid kaldt. 

Men på Tveitan ble også bestestua – 
finstua – som var avstengt i hverdagen 
brukt som lager til julematen. 

Her sto julematen kaldt sammen med 
de finere møblene som bare ble brukt til 
høytider og ved andre store begivenhe-
ter.

tebrød og rene gardiner
Maja fortalte heller ikke så mye om selve 
julebaksten, men det lille vi får vite er at 
det ikke ble bakt syv slag til jul som man 
ofte hører om i forbindelse med julefor-
beredelser. 

Det var også litt andre kaker enn de vi 
vanligvis forbinder med julefeiringen:

«Mor bakte lite til jul. Hun bakte te-
brød, smultringer og bakkels. Julekake, 
hvetekake og brød bakte hun i bakerov-
nen. Storreingjøring av huset venta vi 
med til våren. 

Men mor hengte opp reine, hvite gar-

Majas jul

framnes: Dette er en av de eldste butikkene på Framnes.  Kanskje var der her Majas far kjøpte 
«mjød» som familien koste seg med på julekvelden.  foto: Hvalfangstmuseets arkiv

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving
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