
Hvalkloa og flyteminen som er utstilt ved Stokke byg-
detun på Bokemoa minner oss om at Stokke og Sandefjord 
har lang kyststripe og en felles maritim kulturarv knyttet til 
kystkultur, hvalfangst, sjøfolk og krigsseilere. Det reiste folk 
til sjøs også fra Andebu, så hele den nye storkommunen har 
en lang maritim historie, i likhet med de fleste kommuner i 
fylket. Det er på mange vis vår felles kulturarv.  
 tekst og foto: Dag i. Børresen  

Kulturarv

Dette fotografiet er tatt om bord i en av «Setter» hval-
båtene som fanget fra Saldanha Bay nær Cape Town i Sør-
Afrika på begynnelsen av 1960-tallet. Hvalbåtene tilhørte 
Hector Whaling Ltd./Saldanha Whaling Ltd. Per Stokke var 
trolig skytter om bord. Mennene på bildet er ukjente, bort-
sett fra han i rutet skjorte som er Georg N. Christensen fra 
Sjuvenga. Han fortalte at mannskapene dorget makrellstørje 
(tunfisk) fra hvalbåten, både for moro skyld og fordi det var 
god mat. Her har man virkelig fått en skikkelig rugg. 

 tekst: Dag i. Børresen
  foto: Privat eie

«Dørjing»

1942: Sandefjords Presse ble etablert i august 1942. Avisen var på fire sider.  Foto: Inger-LIse AckenhAusen

Avisen oppsto da høyreavisen 
Sandefjords Blad og venstrea-
visen Vestfold ble slått 
sammen etter ordre fra Pres-

sedirektoratet i august 1942. Selv om 
det ikke ble innsatt nazistiske journalis-
ter i redaksjonen før i november 1944, 
var avisen under sensur og et talerør for 
okkupasjonsmaktens propaganda.  

Avisen fungerte også som en lokalavis 
som gir et interessant innblikk i lokalt 
samfunnsliv under tysk okkupasjon og i 
de mange hverdagsproblemene i en 
vanskelig tid, knyttet til begrenset til-
gang på mat, vareknapphet og innskren-
ket handlefrihet for folk flest.

Brun lapskaus av spekesild
I 1943 var vareknappheten i Norge stor 
og mange notiser og oppslag i Sande-
fjords Presse gjennom året var knyttet 
til rasjonering av matvarer, mangel på 
brensel og andre varer. 

Det var om å gjøre å utnytte det man 
hadde på best mulig måte. Fisk var  
ettertraktet vare, men kunne være  
vanskelig å få tak i og det var mange om 
beinet. Som i tidligere tiders uår ble sil-
den redningen for mange, og den kunne 

brukes til nesten alt. Avisen trykte råd 
om bruk av spekesild. Man kunne varie-
re med lapskaus av spekesild, brun laps-
kaus av spekesild, sildeinnmatkaker og 
en rekke andre silderetter. 

Til brun lapskaus av spekesild trengte 
man følgende: 3 sild, kokte grønnsak- og 
potetterninger, 1 purre, litt vann og litt 
stekefett. 

Silden skjæres i terninger og brunes i 
fettet sammen med grønnsakene og  
potetene, vann tilsettes og det hele  
kokes inn. Retten var visstnok best  
nylaget.

lokal foreningsvirksomhet
De politiske partiene var forbudt under 
okkupasjonen, og politisk virksomhet 
var forbeholdt Nasjonal Samling. 

I januar 1943 ble det referert i Sande-
fjords Presse fra juletrefesten til Nasjo-
nal Samlings lokallag i Sandefjord og 
Sandar hvor underholdningsinnslagene 
besto av taler, dikt og sang. 

Samt at en frontkjemper med flere  
års erfaring fortalte om livet på østfron-
ten, mens kveldens virkelige høyde-
punkt for barna var julenissens gaveut-
deling. 

Senkning av allierte skip
Lokale nyheter om matauke, kaninavl 
og foreningsvirksomhet sto i kontrast til 
den storpolitiske propagandaen. I janu-
ar og februar 1943 ble det trykt mange 
meldinger om allierte skip senket av  
tyske ubåter. 

Nyhetene må ha vært tung lesning for 
de mange hvalfanger- og sjømannsfami-
liene i Sandefjord og Sandar, som hadde 
ektefeller og familiemedlemmer til sjøs 
om bord i skip som krysset verdensha-
vene i de alliertes tjeneste. 

Den 11. januar meldte avisen at 13 sto-
re tankskip var tilintetgjort under tyske 
ubåters angrep på en alliert konvoi på 
ferd over Atlanterhavet med drivstoff til 
de allierte styrker i Nord-Afrika. 

8. februar meldes om senkning av en 
krysser, 16 lasteskip og andre skip. Flere 
allierte skip i konvoi med drivstoff til 
Sovjetunionen ble senket ved Grønland, 
Jan Mayen og Bjørnøya. 

Et av tankskipene med 18 000 tonn 
drivstoff om bord «eksploderte under 
sterk røykutvikling.»

Den 9. februar meldtes om angrep på 
en alliert konvoi i Nord-Atlanteren med 
kurs for Storbritannia, «Konvoien besto 

På Hvalfangstmuseet 
ryddes og pakkes det  
som forberedelser til  
ombygging og modernise-
ring. For noen dager siden 
gikk vi igjennom flere 
kasser med gamle aviser, 
mange fra krigens dager. 
Eksemplarene av Sande-
fjords Presse er kanskje de 
mest interessante. 

Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

Glimt fra Sandefjords Presse 1943

torget: Tyske tropper mønstrer på torget i Sandefjord.  
 Foto: gerhArd hAgtvedt/hvALFAngstmuseet

senket: «Kosmos II» var et av mange hvalkokerier som ble senket av tyske ubåter. Hun ble 
torpedert sør for Grønland i oktober 1942. 33 mann omkom.  Foto: hvALFAngstmuseet

av fullastede fraktskip og tankbåter på over 
gjennomsnittsstørrelse. Som følge av den 
verdifulle last var konvoien tilsvarende 
sterkt sikret. Under dagelange harde kam-
per senket den u-båtgruppe som gikk til  
angrep 14 av skipene i konvoien (…) deri-
blant fem tankskip.»

En ny tysk rapport fulgte 27. februar hvor 
17 skip av en konvoi var senket på 6 døgn. 
Avisen siterte fra melding fra Der Führers 
hovedkvarter, «De tyske ubåter fortsetter å 
tilføye fiendens forsyninger resultatrike 
slag.» 

Angrepet mot konvoien hadde stillet «de 
største krav til kommandanter og besetnin-
ger» om bord i de tyske ubåtene. Det hadde 
vært senkninger av en rekke allierte fartøyer 
både i Atlanterhavet og Middelhavet, og 
harde kamper i farvannet utenfor Cape 
Town. 

Ingen leser av Sandefjords Presse skulle 
være i tvil om at tyskerne var i ferd med å 
vinne slaget om Atlanterhavet. Propaganda-
ens budskap var at Der Führer og det tredje 
riket seiret på alle fronter. 
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