
I vår nære fortid var parafin, olje og bensin en naturlig del 
av vareutvalget til Bråvoll Dagligvare i Andebu. Fra oktober 
1937 til desember 1941 hadde butikken kontrakt med A/S Øst-
landske Petroleumscompagni. Under krigen ble situasjonen 
en annen. Bensinpumpa ble stående nesten ubrukt. Varebi-
len tilhørende butikken, av type Essex 31-modell, ble parkert 
i garasjen og hesten til Otmar Kolkinn, Blakken, måtte steppe 
inn som kjøretøy. Bildet er tatt den snørike vinteren 1950/51 
og viser min bestefar Asbjørn Tolsrød ved bensinpumpa. 
 Tekst og foto: Anja H. Tolsrød

Kjøretøy eller hest

På de fleste skip i handelsflåten var det vanlig å ha skikkelige 
måltider på julaften, og da satt alle gjerne i offisersmessa. 
Noe variasjon kan det selvfølgelig ha vært, men kokk og stu-
ert satte som regel sin ære i å gjøre julen så hyggelig som mu-
lig. Ofte hadde de laget norsk julemat i gammel god tradi-
sjon, og mannskapet satte stor pris på dette. Ofte var det 
kommet julepresanger hjemmefra og Velferdskontoret for 
Handelsflåten sendte ofte med en god del julepresanger om 
bord fra glade givere i Norge og også en del i fra rederiet til de 
fartøyene som skulle feire jula i sjøen. 
 Tekst og foto: Svein Olav Løberg

Jul om bord

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

deT HAr vært lensmenn i landet, også i An-
debu, siden middelalderen. Den første vi 
kjenner til i Andebu, er Roar Niklasson – i 
1464. Siden har det vært mange. En av de 
mest kjente som slektsforskerne har funnet 
opplysninger om, er Jakob Kjærås. Han er 
stamfar til mange store slekter i Andebu. I 
1799 kom første lensmann til Berg – områ-
det der gårdene ligger ved ungdomslokalet 
Solhaug. Det var Erik Helliksen som bodde 
på den gamle Berg-gården på Bergshaugen. 
Denne gården er det bare noen steinmurer 
igjen av i dag.

På Berg varte gamle dager helt opp mot 
1970. På gården med to etasjer bodde i sin 
tid Sterke Kristian Kristoffersen Berg. Etter 
krigen ble gården overtatt av Søren Berg 
som var sønn av Kristians niese. På gården 
framme ved hovedveien bodde Ole Berg 
som var ungkar, som sin nabo. Begge disse 
karene var vel beleste og gode granner. 
Hynnestua lå på haugen bak disse gårdene. 
Nederst i høyre hjørne er nedkjøringen til 
«Lokalet», Solhaug. I bakgrunnen ligger de 
tre Lerskallgårdene på rekke og rad. 
 Tekst og foto Før: gunnar gallis 
 Foto Nå: Arild gulli

Første lensmann til Berg i 1799Før Og Nå

SekSeren: Styrmann om bord i Sekseren, Jens Kristensen, malte dette bildet av båten.  FOTO: PrIvAT SAmLINg
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Så kom juleaften.  
Da skulle alle  

matrosene og andre 
dekksfolk få seg en 
skikkelig «all over» 
vask. Vi andre var jo 
mer heldig stilt på 

den måten. Kokken 
var i gang med  

julematen. 
 
Eivind Thrana
redakjonen@sb.no 

God lukt bredde seg over skuta. 
Været var litt ruskete, men det 
brydde vi oss ikke om. Vi la 
oss bare med baugen mot sjø-

en, og da var det forholdsvis rolig om 
bord. Men — så ble det sett hvalblåst! Og 
den «hvalsyke» skytteren bare måtte ha 
tak i den. Det ble slått «full gåan» og jak-
ten var i gang. 

Da var det ikke mange som var blide 
om bord. Alle hadde jo gledet seg til en 
stille julekveld. Dekksfolkene måtte 
bare få av seg fintøyet, og dra på seg ar-
beidsklærne igjen.

mors sirupssnipper
Kokken var vel den som var mest for-
tvilt. I den grove sjøen hoppet og vred 
skuta seg slik at han hadde full hyre med 
å holde seg fast der han skled fram og 
tilbake på den våte dørken, mens pote-
ter og andre godsaker hoppet i grytene. 
Det var ikke fritt for at det lyste nokså 
grønt i byssa der kokken liret av seg en 
mengde ukvemsord. Ikke akkurat noen 
koselig juleaften. 

Det var nå godt å kunne trekke seg til-
bake til lugaren, og der åpne pakkene vi 
hadde fått med oss hjemmefra. Sirups-
snippene fra mor smakte også veldig 
godt. De var like sprø og fine som da de 
var nybakt!

Mange tanker gikk nok over alle hav til 
de hjemme. Hvordan hadde de det mon 
tro? Flere av hvalfangerne hadde mange 

Hvalblåst midt i julemiddagen!

Smitte:  Med tankbåten Polarbris av Larvik kom det brev og forkjølesmitte hjemmefra!

ekSpediSjon: Thorleif Tjønnås var 1.styrmann på Thor Dahls hvalfangstekspedisjoner og Per 
Stokke til høyre var skytter samme sted.

sesonger bak seg, og hadde ikke opplevd 
så mange juleaftener, kanskje ingen, 
sammen med sin familie. Men de husket 
nok sin barndoms jul, og kunne i fanta-
sien se for seg hvordan de hadde det. 
Savnet var nok stort.

Det var også mulighet til å sende hjem 
en julehilsen til familien. Vi fikk en liste 
med ferdig nummererte små dikt eller 
hilsninger. Da var det bare å plukke ut 
den teksten en syntes passet, og oppgi 
det nummeret og adresse — så ble dette 
telegrafert hjem. Enkelt og greit, men 
kanskje ikke helt personlig.

Når sesongen var ca halvgått, kom det 
tankbåt på besøk til THORSHAVET ek-
spedisjonen. Den hadde med bunkers-
olje og andre forsyninger til koka. Post 
og pakker hadde den med, og det var 
svært kjærkommen å få slike hilsener 
hjemmefra. 

Vi passet jo på å sende brev med når 
den skulle tilbake. Tankbåten skulle 
også ta med seg den hvaloljen som koka 
hadde ferdig kokt ut. Det var ikke uvan-
lig at det gikk en liten epidemi av forkjø-
lelser blant fangsfolkene ved slik besøk. 
Lufta i ishavet var vanligvis veldig rein 
så vi var aldri plaget med forkjølelser, 
men tankbåten hadde jo med seg noen 
basiller da! Heldigvis gikk slike epidemi-

er fort over. Men etter hvert ble det jo 
slutt på fangstsesongen, og baugen 
skulle rettes nordover igjen.

vi måtte fiffe oss opp litt
På vei oppover skulle vi innom Cape 
Town for å bunkre. Og da måtte vi jo fif-
fe oss opp litt. Nesten alle karene om 
bord hadde lagt seg til et voksent full-
skjegg. Dette måtte jo selvfølgelig av. 
Jeg kom en morgen inn i messa og satte 
meg ned på min faste plass ved bordet. I 
det jeg satte meg, kastet jeg et flyktig 
blikk til siden. Men i all verden! Der satt 
det en kar jeg ikke hadde sett før. 

Hvor kom han fra? Hadde vi vært inn-
om koka i løpet av natta uten at jeg had-
de merket det? Jeg måtte snu meg igjen 
og se. Da lo fyren godt, og jeg kjente ham 
igjen på latteren. 

Det var en av matrosene, for øvrig 
Jens Christensen, senere velkjent kap-
tein på «Southern Actor». Han skjønte at 
jeg ikke kjente ham igjen etter at han 
hadde tatt skjegget. 

Selv hadde jeg jo ikke noe særlig 
skjeggvekst, bare litt dun på haka.  
Jeg lot til gjengjeld håret gro. Det ble  
etter hvert ganske langt. Men det måtte 
jo av før vi kom til Cape Town. Jeg  
fikk en av maskinistene til å klippe meg, 

men luringen klippet den ene siden av 
hodet nokså snaut, og lot den andre 
være. Han nektet å klippe resten før det 
var gått et par dager. Det skapte i alle fall 
mye latter om bord før han forbarmet 
seg over meg og tok resten. Tidlig en 
søndag morgen gled vi inn havnen i 
Cape Town. 

Jentene var pene
Endelig skulle vi få mulighet til å kjenne 
fast grunn under føttene. Det var noen 
måneder siden sist nå. Kanskje ville det 
by seg litt baluba også? Og mulighet til å 
møte masse pene jenter?? Dessverre, 
søndager var det nok ikke mange mulig-
heter til noe baluba. Alt var stengt der i 
byen. 

Men det var masse mennesker ute og 
gikk turer. Og mange pene jenter og se 
på. De peneste syntes vi var de av blan-
dingsraser. Men den rasepolitikken som 
ble ført der på den tiden var meget 
streng. Vi måtte nok nøye oss med bare å 
se og ikke røre! Prøvde vi på tilnærmel-
ser, ble det straks tilsnakk av politiet.

 Om det var stengt overalt mens vi lå i 
Cape Town, fikk vi likevel kjøpt med oss 
forskjellige andre varer gjennom skips-
handelen, som f. eks hermetisk frukt og 
lignende. Godt å ha med hjem!
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