
I femtI- og sekstiårene 
var det mange som var så 
heldige at de hadde Thor-
bjørn Danielsen som 
sløydlærer. Han kunne av 
og til fortelle noen spen-
nende historier fra sin tid 
på hvalfangst. Jeg husker 
enda i dag 56 år senere 
denne grove historien så-
ledes: «Ved hjemkomst 
hadde en hvalfanger fylt 
et skikkelig pølseskinn 
med sagmugg og hengt 
det i et tau rundt magen under frakken stikkende ut av buk-
sa. Da han møtte kona på dekket etter avmønstring måtte 
han ta av seg frakken. Da var en av kameratene hans raskt 
framme med en slakterkniv og skar av en god stubb av pøl-
sa.» Jeg overdriver ikke at klassen forsto poenget da sløydlæ-
reren fortalte at kona straks falt besvimt om midt på dekket!  
 tekst: Harald fevang/foto: Gunnar Hvitstein

Sløydlæreren

SIden Sjøfolk fantes over hele verden var også sjømanns-
fotballen en helårsaktivitet. I Rotterdam hvor dette bildet er 
hentet fra, på sekstitallet, var det nok litt roligere på vinters-
tid, men på Velferdens idrettsbane ”Norge” på Hejplaat rett 
ved Rotterdamse Droogdok ble det spilt kamper nesten hver 
uke gjennom hele året. Fotballspillende sjømenn fra Roma-
nia og Sovjet hadde en tendens til å vinne over de norske la-
gene. Det var selvsagt stor stas når sjømennene fikk besøk av 
tidens skandinaviske proffspillere både fra Belgia og Hol-
land, de ble gjerne invitert som gjestedommere sammen 
med velferdssekretærene Hjallis og Fred Anton.

 tekst: Harald fevang/foto: Velferdens postkort

Sjømannsidrett

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Gaver: Julenissen med pipe kommer til Klavenes i 1946.  Foto: einar Klavenes

kaldt. Vi var fire stykker, og skulle kjøre 
med motorsykkel. Men det var vi vant 
med, så det var greit. Vi var godt kledd 
når vi stablet oss fire stykker opp på 
motorsykkelen. 

Min plass var på bensintanken. Jeg 
måtte bare passe på å holde beina unna 
pluggen, for da fikk jeg strøm.

Det var godt å komme til bestemor og 
bestefar. 

Det var alltid godt å komme dit. Og i 
dag var det ekstra godt. 

Det var store rom og godt og varmt 
overalt. Og i stua sto det et stort og fint 
juletre. Det begynte allerede å komme 
mye mennesker. 

Det var onkler og tanter og søsken-
barn. Alle var blide og alle var spente på 
om Nissen kom. 

Om vi hadde vært snille nok. Dette tok 
vi barna noe lettere. Vi var sikre på at 
Nissen kom for det hadde han alltid 
gjort. 

Han spurte riktignok om vi hadde 
vært snille. Men vi svarte bare ja, så var 
det greit.

Så var det bare å vente igjen da. Vi un-
gene gikk og kikket i vinduene. Han 
måtte vel komme snart. Men vi fikk klar 
beskjed. Han kommer ikke før etter at vi 
har spist.

Etter hvert fikk vi sette oss til bordet 
og maten ble servert. 

Det var ribbe og surkål med saus  
og poteter. Og kanskje mye annet. Men 
det beste kom til slutt. Riskrem og rød 
saus.

Vi spiste og koste oss og pratet og  
lo. Røyken lå tykk som en grøt i  
rommet. Men det var det ingen som 
tenkte over. Dette var før noen visste at 
det var farlig og røyke, så alle voksne 
røkte. 

Det var bare farlig å begynne for tidlig, 
for da kunne vi slutte å vokse. Det ble 
også nevnt eksempler på det.

– Vi får gå litt rundt juletreet og synge 
litt, sa bestemor. Da kommer han nok 
snart.

Juletreet ble satt midt på gulvet. Vi 
tok hverandre i hendene, sang julesan-
ger og gikk i ring. 

Og så plutselig. Mens vi holdt på med 
hinkeland og klappeland og hoppeland 
og alt det der.     

DUNK, DUNK, DUNK.  Det banket 
kraftig på døren. Alle satte seg fort  
ned på en stol, og det ble helt stille i  
rommet.

Kom inn. Og der kom han. Nissen.  
Han var akkurat som jeg husket ham. 
Stor og rødkledd. Han hadde stokk, og 
en stor sekk med pakker på ryggen.

– God dag, god dag. Er det noen snille 
unger her.

– Ja, svarte vi som torde.
Det var tross alt litt skummelt. Men 

skulle det bli noen pakker måtte vi tåle 
det. 

Så måtte vi finne en stol til Nissen, for 
han hadde gått langt og var sliten. Men 
etter hvert fikk han satt seg og begynte å 
rote i sekken sin.

Det var store pakker og små pakker. 
Det var lette pakker og tunge pakker. 
Det var pakker i alle fasonger og størrel-
ser. 

Hvordan klarte Nissen og holde styr 

Jeg bråvåknet, og var 
lys våken i samme 
sekund. Det er jul. 

Det er julaften i dag. 
Dagen som jeg har 

ventet på i lange 
tider. Så hadde jeg 
likevel sovnet i går 

kveld. 

Jan Einar rolstad
redaksjonen@sb.no

Jeg husker at jeg la meg. Juletreet 
var pyntet og jeg skulle bare sove 
en natt, så var det jul.  Jeg la meg 
tidlig. Mye tidligere enn ellers, 

men jeg trodde aldri at jeg skulle få 
sove.

Så hadde jeg altså sovnet likevel, og 
nå var det jul. Jeg visste at hele familien 
skulle til bestemor og bestefar. 

Vi var fire stykker bare i vår familie, så 
jeg var klar over at det ville bli mange 
mennesker og kjempestort selskap. 

Og så visste jeg at Nissen kom, for det 
gjorde han bestandig på julaften. Det 
hadde han alltid gjort, og det ville han 
nok alltid gjøre.

– Skal vi ikke reise snart? Jeg måtte 
spørre.

– Nei, ikke ennå. Vi må vente til klokka 
tre. Fikk jeg til svar.

– Hvor mye er klokka nå da?
– Ni. Det er seks timer igjen.
– Seks timer? Tenk om Nissen kom-

mer før oss da?
– Nei, Nissen vet når selskapet er. Han 

kommer ikke før vi er framme.
Skulle jeg virkelig vente i seks timer 

til. Det var litt av et slag å få.  Det hørtes 
fryktelig lenge ut. 

Hva skulle jeg finne på så lenge? 
Jeg gikk og tenkte på alle pakkene jeg 

skulle få. 
Jeg ønsket meg trekkoppbil. En rød 

trekkoppbil. Og så kanskje ei lomme-
lykt.

– Hvor mye er klokka? Nå måtte det 
snart ha gått seks timer.

– Ti over ni.  
Tiden sneglet seg videre. Jeg ble etter 

hvert opptatt med noen gamle leker,
og fikk tiden til å gå på den måten.
– Halv ti.  Slutt å mas. Kle på deg. Gå ut 

og prøv skiene.
Jeg trodde ikke mine egne ører. Gikk 

det an å gå ut for å gå på ski på selveste 
julaften? 

Ellers om dagen var jeg ute hele dagen 
fra morgen til kveld. 

Jeg ville ikke en gang inn om kvelden, 
for det var så moro ute. 

Men på selve julaften? Men jeg gjorde 
det. Og tiden gikk på et vis framover mot 
klokka tre.

Endelig var vi reiseklare. Det var ei 
drøy mil å kjøre, og det var vinter og 

En barndomsfortelling fra julaften 1957

venter spent: Før pakkeutdelingen på Klavenes i 1953.  Foto. einar Klavenes

juleselsKap: Hos familien Virik i Mosserødveien 1946.  Foto: Knut viriK
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på alt sammen? Han visste hvor vi var på jul-
aften, og når vi skulle spise. 

Nissen fortsatte. 
– Til Birger. Er det en liten gutt som heter 

Birger her. 
Da begynte jeg virkelig å lure på om han 

ikke hadde den store oversikten likevel. For 
Birger måtte jo være onkel Birger. En gam-
mel mann på nesten 25 år. Og Nissen trur det 
er en liten gutt. Men når en av de voksne 
bryter inn, blir jeg enda mer forundret. 

– Nei Birger er ikke inne akkurat nå. Han er 
ute og reparerer bilen. 

 Maken til dårlig tidspunkt trudde jeg ikke 
var mulig.

Men Nissen fortsatte, og vi ble opptatt 
med vårt. Pakker ble åpnet. 

Det dukket opp den ene fine tingen etter 
den andre. Alt skulle prøves.

 Ludo og puslespill. Biler og dukker. Lom-
melyktene prøvde vi på soverommet hvor 
det var mørkt.

Timene gikk raskere enn jeg trudde var 
mulig. Plutselig var det sent. Noen måtte 
reise hjem, og noen skulle sove over til da-
gen etter. 

En fantastisk dag var over, men ennå var 
det ikke helt slutt. Senere i julen var det to 
juletrefester. Der ville også Nissen komme.

Personer på bildene:
Før pakkeutdelingen: Fra venstre: Karen 
Klavenes, Else Hellesfjord, Ågot Klavenes, 
Thorbjørn Klavenes, Hans Edgar Klavenes, 
Gerd Hellesfjord, Anne Klavenes, Kåre og 
Einar Klavenes.

Juleselskap: Fra venstre Aase, Ingrid 
Gro,Tom, Kathy , Terje, Hanne, Kathe og 
Finn. Alle med etternavn Virik.
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