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Fruktbåten M/S Thorstrand, 3 041 brt, tilhørende Skibs-A/S 
Thorsholm (A/S Thor Dahl) var bygd ved Framnæs mek. 
Værksted i 1938. Skipet var ved krigsutbruddet underveis fra 
Albany, USA til Suez. Ble beordret over til Syd-Amerika hvor hun 
ble gående mellom ulike Sydamerikanske havner fram til april 
1942. Fra juni 1942 ble hun satt inn i Atlanterhavsfarten New 
York – Liverpool. Den 27. februar 1943 forlot skipet Liverpool 
med 1 500 tonn stykkgods og 8 passasjerer med kurs for St. 
John, Canada. 5. mars, ikke langt unna Azorene, dukket først én, 
siden flere tyske ubåter opp. Ved ulike manøvrer klarte man i 
første omgang å unnslippe fienden, men 6. mars fikk U-172 inn 
en torpedo som rammet midtskips. I løpet av kort tid sank 
Thorstrand. Fire mann omkom. 
 tekst: odd Galteland
 Bilde: thor dahls samlinger

M/S Thorstrand

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: Ragnar Iversen. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, 
Tor Skagun, og Tor Børresen .
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

Tinnsoldater har alle hørt om. Hvalbåter i tinn er ikke like 
vanlige. Avbildede båt som er 5 cm lang, ble produsert i 
daværende Sovjetunionen i 1950-årene. Den er en kopi av de 
store, russiske hvalbåtene som ble bygd på den tiden. I løpet av 
åtte år, fra 1956 til 1964, ble det for de sovjetrussiske selskapene 
bygd 89 nærmest identiske båter, hver på 843 brt. og med en 
motor på 3 600 IHK. Norges største hvalbåter i de årene, Star I 
og Nortreff  på 901 brt., samt Enern på 908 brt., var nok 
jevnbyrdige med de russiske båtene med hensyn til tonnasje, 
men motorene utviklet bare mellom 2 700 og 2 800 IHK.
 tekst: odd Galteland

Hvalbåt i tinn

så går vi rundt om en enebærbusk 
I løpet av 1800-tallet ble skikken med jule-
tre også tatt vel i mot av lærere og enkelte 
prester. At nettopp lærerne var positive har 
nok bidratt til at skikken fikk forholdsvis 
raskt innpass blant folk flest. Mange barn 
opplevde å komme til skolestua på juletre-
fest og fortalte nok gladelig om det flotte sy-
net av et pyntet juletre til sine foreldre. Si-
den ikke alle hadde økonomi til å kjøpe eller 
tilgang til grantre, var det slett ikke uvanlig 
å bruke noen grener av furu eller einer.  
Noen laget seg også et juletre av en stokk el-
ler kosteskaft man festet grener til. I mange 
hjem ble det også satt opp små juletrær på 
en skammel eller et bord, slik at det fikk en 
hedersplass i stua.

Først utover på begynnelsen av 1900-tal-
let ble juletreet vanlig for folk flest. Det var 
også mange steder vanlig skikk og bruk at 
foreldrene pyntet treet i stuen, gjerne i be-
stestuen bak lukkede dører. Barna måtte 
pent vente i spenning utenfor. Først når all 
pynt var hengt på treet og lysene tent fikk 
barna komme inn og se.  

Faktisk var juletreet nå et så sterkt sym-
bol på julen at man etter krigen brakte med 
seg juletrær om bord i hvalkokeriene som 
reiste herfra hver høst. Siden det da var fle-
re uker til jul, ble juletrærne plassert i kjøle-
rommet. På den måten holdt barnålene seg 
på plass til jul. 

Med julelys og med norske flagg
Noen som ivret for å få juletreet som tradi-
sjon var handelsmennene. De hadde alt å 
tjene på å selge juletrepynt. Og det var ikke 
kun kurver, lys og glitter man pyntet treet 
med til å begynne med. Det var like stas 
med kakemenn, tørkede epleskiver, rosiner 
trædd på tråd og annen spiselig pynt. Dette 
skulle nemlig barna få høste når julen var 
omme. I noen år før 1905 begynte mange å 
henge små norske flagg uten «sildesalaten», 
altså ikke unionsflagget, på juletreet som et 
uttrykk for at man ønsket norsk selvsten-
dighet. Selv om det i dag er over 100 år si-
den Norge ble løsrevet fra Sverige, så er det 
fremdeles mange som fortsatt pynter treet 
med norske flagg.

Juletrepynten har holdt seg som en god 

Siste uken før jul. Jakten på 
det perfekte juletreet er i 
gang. Mange valg skal tas. 
Skal det være vanlig gran, 
edelgran eller furu? Hvor høyt 
skal treet være? Skal det være 
tettvokst eller slankt og smek-
kert? Eller kanskje et juletre 
av plast ville være best? Da 
kan det brukes år etter år, og 
ikke en eneste barnål vil ligge 
igjen på stuegulvet. Uansett 
hva slags tre man velger, for 
de fleste blir det ikke jul uten 
juletre.  

Inger-LIse AckenhAusen
redaksjonen@sb.no

Man kan kanskje våge påstanden 
om at ingen annen høytid i Nor-
ge er mer tradisjonsbunden 
enn julen. Og akkurat juletreet 

er blitt det fremste symbolet. Noen av skik-
kene knyttet til julen kan føres helt tilbake 
til førkristen tid, som for eksempel å brygge 
øl til jul. Andre skikker er av nyere dato, 
som for eksempel barnas adventskalender. 
Skikken med juletre er historisk sett en for-
holdsvis ny skikk i Norge.

o tannenbaum, o tannenbaum
Opprinnelsen til skikken med å pynte et 
grantre i hjemmet til jul er ikke lett å få klar-
het i. Langt tilbake i tid var grantreet tatt i 
bruk som symbol på treenigheten. Grantre-
et var også eviggrønt og kunne derigjen-
nom symbolisere det evige liv og løftet om 
at solen steg på himmelen og brakte med 
seg liv og ny grøde. Det første pyntede gran-
treet sies å ha stått utenfor Svarthodehuset 
i Riga i 1510. 

På 1500-tallet ble grantreet et viktig sym-
bol for protestantene i Tyskland, som en 
motvekt mot de katolske julekrybbene. 
Luthers tilhengere så det som nødvendig å 
flytte julehøytiden inn i hvert enkelt hjem 
og samle familien. Siden grantreet var evig-
grønt, passet det derfor som symbol på det 
lille Jesusbarnet. Samtidig ble også gavene, 
som tidligere var delt ut av den katolske 
helgenen St. Nikolaus, nå delt ut som en 
gave fra det lille Jesusbarnet. På denne må-
ten ble også gaveutdeling knyttet til juletre-
et. Så sent som på slutten av 1800-tallet 
kunne man lese i en tysk katolsk avis at  
protestantismen ble kalt «Tannenbaumre 
ligion», altså direkte oversatt «juletre- 
religion».

Skikken med juletre spredte seg sakte 
men sikkert i Tyskland og Europa. Til Skan-
dinavia kom skikken en gang på 1700-tallet 
og i Norge vet vi at juletreet kom i bruk en-
kelte steder fra 1820-tallet. Særlig var det i 
embetsmannshjem skikken først kom i 
bruk. Dette kan ha sammenheng med at 
treet, og da særlig pynten ble sett på som 
ren luksus. Juletreet hadde ingen nyttever-
di, slik som kaker og god mat hadde. Dessu-
ten er det også ofte slik at nye skikker blir 
møtt med en viss skepsis.

Du grønne glitrende 

Julaften: Familien Luther er samlet rundt det pyntede og symbolrike juletreet. Dette er et 
gammelt trykk med følgende tekst; En juleaften hos Morten Luther.  foto: Mekonnen Wolday

Juletreet er pyntet: Barna kan endelig komme inn og beskue det flotte juletreet. Ikke alle hadde råd til slike flotte juletrær, 
ei heller slike julegaver i 1912. Motivet er hentet fra et julekort tegnet av Jacob Sømme. foto: hvalfanGstMuseet

handelsvare. Butikkene bugner av den le-
kreste juletrepynt i alle regnbuens farger 
med og uten glitter og stort sett i alle mulige 
former. I dag kan man også snakke om 
juletremote eller juletreet som et bevisst 
uttrykk for ulik livsstil og verdier. 

I et intervju jeg en gang gjorde med en 
kvinne, fortalte hun at de ofte hadde vært 
litt uenige i familien om hvordan og med 
hva de skulle pynte treet til jul. I det store 
og hele ble pyntingen mer til småkrangling 
enn hygge. Enden på visa ble at de til slutt 
ble enige om å dele treet inn i fire «soner», 
og så fikk hvert familiemedlem lov til å pyn-
te sin sone akkurat slik de ville ha det.   

og jula varer helt til påske…
Utover på 1980-tallet begynte man å pynte 
opp med juletrær utendørs også. I svært 
mange private hager lyser små og store jule-
trær opp i en ellers mørk årstid. Disse jule-
trærne settes opp i forbindelse med advent, 
og noen før den tid også. Slik sett er ikke 
disse juletrærne knyttet til selve julehøyti-
den. Mange ser nok på slike trær som et 
hyggelig innslag i mørketida, og i svært 
mange hager kan man se trærne stå og lyse 
til langt ut i januar og ennå litt lenger. 

Kilder: Jul i Norge – gamle og nye tradisjo-
ner, Ørnulf Hodne, 1996
Vår norske jul, Olav Bø, 1984


