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førognå
Oversiktsbildet er tatt fra Hegnaåsen i 1965, 
noe tid etter at Røeds Trevare AS ble etablert 
ved Uranienborgveien. Over til høyre for Røeds 
Trevare ser vi Jørgensens gartneri. På fyllingen 
mot syd begynner forskjellige bedrifter å 
etablere seg, på det som tidligere var kommu-
nens fyllplass / lagerplass for div. masser. Bak 
bryggeriet kan vi skimte Fjellveien 2. Trolig er 
bildet tatt på våren, vi ser blomster på trærne i 
forgrunnen. 
    Røeds Trevare er trolig mest kjent for alle 
Diplom-is-kioskene de bygde, trolig over 1000 
kiosker fra 1957 til 1975. Etter 1975 gikk 
bedriften over til å bli en ren spesialbedrift for 
ytterdører. Bedriften startet opp i 43-44 i 
Gokstadveien 53, og flyttet til Hegna i 1965. 

Dagens bilde er tatt fra samme sted, rett opp 
for Uranienborg og man ser nå at det meste av 
Hegnaområdet er utbygget, siste bygget er 
Maxbo Sørhaug som ligger til venstre.

 tekst: svein olav løberg  
 Bilde før: arkiv 
 Bilde nå: s.o. løberg

Hegna – Kilen

Hvalbåten Star XIX på 249 brt. ble bygd i 1930 ved Kaldnæs 
mek. Verksted for A/S Rosshavet. Fram til utbruddet av 2. 
verdenskrig fanget den for Sir James Clark Ross (II). Da den 
norske eksilregjeringen gjennom Nortraship sendte ut tre 
norske ekspedisjoner høsten 1940 for å avhjelpe fettmangelen, 
fanget den for kokeriet Pelagos. 14.-15. januar 1941 ble Pelagos 
og samtlige av ekspedisjonens hvalbåter kapret av den tyske 
hjelpekrysseren Pinguin. Med tyske prisemannskaper om bord 
ble Star XIX beordret til Bordeaux. Før man kom så langt, ble 
man oppdaget av det britiske krigsskipet HMS Scarborough. I 
stedet for å overgi båten til britene, valgte tyskerne å sprenge 
Star XIX. Det norske mannskapet ble beordret i livbåtene mens 
tyskerne plasserte én bombe i maskinrommet og én midtskips 
litt under vannlinjen. Ingen liv gikk tapt. 
 tekst: odd galteland 
  Bilde: anders Christiansens samlinger

STAR XIX

saker og ting som 
setter minnene i sving

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

sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang. 
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154        

Fra 1930-årene var tradisjonen med at hvalfangerne fikk 
julegaver fra rederiene godt innarbeidet. Gavene kunne dreie 
seg om alt fra lommebøker i skinn, askebeger, fyrstikkholdere, 
lommekniver til – som her – mansjettknapper. Mansjettknap-
pene på bildet ble gitt til A/S Kosmos’ mannskaper i 1950/51-se-
songen. De ble produsert av gullsmed Haakonsen og var i emalje 
og 925 Sterling sølv. Omkring juletider befant ekspedisjonene 
seg vanligvis nær iskanten, slik at motivet – en stilisert hval med 
et isfjell i horisonten – var rett i blinken. 
 tekst: odd galteland 
 Bilde: erik evensen

Mansjettknapper

Palmas-dukkene er et godt eksempel på en 
ettertraktet gave hvalfangerne tok med seg 
hjem til barna. Fra havner i utlandet kom 
også bananer, «PK» og Spearmint-tygge-
gummi og ikke minst hermetisk frukt fra 
«Syd Afrika». I årene etter krigen kjøpte for 
øvrig mange hvalfangere seg dresser, arm-
båndsur og kjoler til kona i Cape Town eller 
Durban.

Las Palmas på Kanariøyene var ofte  
bunkringshavn for hvalbåtene på veien 
nordover mot Europa. Las Palmas-dukkene 
fantes i flere ulike størrelser med en rekke 
forskjellige hårfarger og kjolevarianter. 
Dukkene var laget av skjør celluloid, som 

lett slo sprekker hvis den fikk litt hard  
medfart. Dukkene var ofte utstyrt med  
bevegelige ben og kunne «gå». De svingte 
hodet fra side til side i takt med hvert  
steg, samtidig som de sa «ma-ma». I tillegg 
til dukkene var også fargerike håndbroder-
te duker og servietter fra Kanariøyene  
populære gaver ved hjemkomsten. Den 
dårlige holdbarheten er vel trolig grunnen 
til at få Las Palmas-dukker har overlevd 
fram til i dag. Det er nok allikevel mange i 
Sandefjord som fortsatt husker både duk-
kene og andre typiske gaver og varer hval-
fangerne brakte med seg hjem til familien 
fra utlandet. 

Hvalfangstmuseet  
planlegger ombygging  
av utstillingene.  
 
Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

et tema i den nye utstillingen blir 
hvalfangernes familieliv. Vi øn-
sker å fortelle besøkende om 
hvordan familielivet i Vestfold 

ble preget av at så mange menn var bor-
te store deler av året. Hvordan formet 
det kvinnenes rolle i samfunnet, og 

hvordan var det egentlig å vokse opp 
med en far som var hvalfanger eller sjø-
mann? 

Hvalflåtens hjemkomst på våren var 
forbundet med lengsel, spenning og 
forventninger både fra store og små. 
Ikke minst var det nok mange forvent-
ningsfulle «hvalongær», som håpet på 
gaver fra det store utland. Gjenstander 
og fotografier knyttet til familielivet har 
Hvalfangstmuseet lite av i samlingene, 
og vi er svært takknemlige for å bli  
kontaktet av folk som ønsker å donere 
materiale til museet eller dele egne  
erfaringer. Hvalfangstmuseet mangler 

også i stor grad gjenstander hval- 
fangerne og sjøfolkene kjøpte i bun-
kringshavnene og tok med seg hjem til 
familien.

gaver fra far til døtrene
For et par uker siden ble museet kon-
taktet av to kvinner som ga en flott Las 
Palmas dukke i gave til museet sammen 
med et par morsomme fotografier.  
For 10 år siden hadde ikke museet  
slike dukker i samlingen, men etter en 
etterlysning i Sandefjords Blad i 2003 
har det blitt gitt flere dukker til museet 
fra publikum. En av de fineste, og kan-

skje mest sjeldne, ligger helt urørt i ori-
ginalemballasjen – den ble i sin tid 
gjemt bort på loftet og glemt, for fin og 
skjør til at foreldrene hadde råd til å la 
datteren leke med den. I dag er  
det flere Las Palmas-dukker utstilt  
i Hvalfangstmuseets «Førstereis»- 
utstilling.

lite luksusvarer å få tak i norge
Etterkrigsårenes Norge var preget av 
vareknapphet og rasjonering. Leketøy 
var omfattet av rasjoneringsordningene 
etter krigen, og plastikkleker ble ikke 
tillatt å innføre for salg før i 1963. Las 

«Hvalongær» og dukker fra Las Palmas 
«hvalongær»: Las Palmas-dukker i Strandgt. 9. Bildet er tatt i desember 1950. F.v. tre år gamle Aase Rønning og søsteren Kari på snart to år.  Dukkene var gaver fra faren, stuert 
Erling Anker Rønning. Dukken til venstre ble gitt i gave til Hvalfangstmuseet av Aase Rønning Kolstad i år.   foto: hvalfangstMuseets arkiv

oM Bord: På Las Palmas kom av og til handelsmennene om 
bord og falbød varene.  foto: oddBjørn huseBy

hvalfangerfaMilie: Georg og Alexandra Næss 
Christensen i Sjuvenga.   foto: dag i. Børresen


