
Denne kjelken fra Bymuseets samling har nok hatt stor 
fart nedover bakker og veistubber i sin tid. Kanskje satt en 
guttunge oppå og ropte; «Unna vei i bakken, ellers får du snø 
i nakken»? Kjelken var i hvert fall i bruk lenge før bilene ok-
kuperte veiene. På undersiden av sitteplaten er det skåret ut 
årstallet 1886. Kjelken er håndlaget og den er laget av en ne-
venyttig håndverker. Hvem den heldige eieren har vært vites 
ikke, men kjelken har initialene D.B.O. Om dette er eierens 
eller håndverkerens initialer vites dog ikke.   
 Tekst: Inger-lise Ackenhausen/Foto: Mekonnen Wolday

«Unna vei»

SkuTA ble bygget i Arendal i 1875 som skonnert med damp-
maskin som hjelpemaskineri. I 1887 ble skuta solgt fra Knut-
sen og Herlofsens konkursbo i Larvik og kjøpt av A/S Oceania 
og Chr. Christensen i Sandefjord.  Christensen satte skuta inn 
i bottlenosefangst.  Skuta fikk sitt endelikt 15. januar 1912. Da 
var «Penda» på vei fra Skottland til Sandefjord med en kull-
last. To menn omkom i forliset, mens fire berget seg. Fotoet 
er antageligvis tatt ved Framnes. Trolig er fotoet arrangert, 
siden mannskapet er posisjonert rundt omkring på dekk, i 
fangstbåter og rær.  Tekst: Inger-lise Ackenhausen 
 Foto: Hvalfangstmuseets arkiv

«Penda»

populært: Hvalfangstmuseet er populært blant barn i alle aldre. Pedagog Atle Selnes Nielsen forteller om keiserpingvinen.  Foto: Dag I. Børresen

Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

Mange besøkende vil vite hva 
hvalfangsten betydde for 
Sandefjord, for det lokale 
næringslivet og vil dessuten 

gjerne vite hvordan familieliv og hver-
dag ble påvirket av at mange tusen 
menn tilbrakte halve året i Sørishavet. 
Noen spør også om hvalene er utryd-
det, og enkelte utenlandske besøkende 
vil gjerne vite om det er sant at nord-
menn fortsatt driver hvalfangst og dre-
per hval.

blodige slaktescener?
Museets utstillinger fokuserer på fangst 
av hval og andre sjøpattedyr. Det er ikke 
til å komme bort i fra at dette virker fra-
støtende på noen. 

Museet har valgt å forholde seg nøy-
tralt til debatten om hvalfangst, men blir 
allikevel av og til koblet til den offisielle 
norske hvalfangstpolitikken. 

De negative tilbakemeldingene er en 
påminnelse om at hvalfangst er bann-
lyst i store deler av verden samt at Nor-
ge, i selskap med Japan og Island, for-

dømmes internasjonalt fordi man driver 
med hvalfangst. 

For noen år siden skrev et journalist-
team fra «Svenska Dagbladet» at man 
var sjokkert over Sandefjord hvor byens 
befolkning tilsynelatende dyrket hval-
fangsten helt kritikkløst. 

En journalist fra britiske «Sunday Ti-
mes» karakteriserte på samme tid Hval-
fangstmuseet som et grotesk og barba-
risk sted som viste blodige slaktescener 
og hjelpeløse sel som ble klubbet i hjel. 

Museets gjestebøker er interessant 
lesning og gir et godt inntrykk av hvilke 
tanker publikum gjør seg etter et besøk 
på museet. 

Svært mange skriver at utstillingene 
er lærerike, mens barna ofte fremholder 
museets eldste del med utstoppede dyr 
og blåhvalmodellen i taket som aller 
mest interessant. 

Noen utenlandske gjester skriver 
«stakkars hvalene» og «stopp med hval-
fangst». 

Canadiske «Rachel, som besøkte mu-
seet i 2012, var ikke særlig imponert over 
utstillingene. 

Hun syntes at hele museet var kval-
mende og ekkelt, en oppfatning hun 

delte med et engelsktalende par som  
beskrev Hvalfangstmuseet som «a love-
ly room of death», det vil si noe så  
paradoksalt som et vakkert rom fylt av 
død. 

Sandefjords historie
Til tross for omverdenens fordømmelse 
er hvalfangsthistorien en viktig del av 
Sandefjord og fylkets historie.  

Det var hvalfangsten som gjorde San-
defjord til en av landets mest velstående 
byer omkring 1960. 

Her ble det spist mest smør og fløte, 
og satset mest hos Norsk Tipping i gjen-
nomsnitt pr. innbygger på landsbasis. 

Hvalfangsthistorien betyr fortsatt 
mye for mange sandefjordinger, men 
det kan nok være problematisk at besø-
kende til byen ikke alltid klarer å skille 
historie og nåtid. 

De fleste som følger med på den lokale 
debatten i Sandefjord opplever at det 
med jevne mellomrom diskuteres hva 
byens merkevare skal være. 

Hva skal til for å lokke turister, besø-
kende og nyetableringer til byen? 

Noen mener at «hvalfangerbyen» gir 
dårlig gjenklang og ønsker seg en mo-

I 2017 feirer  
Hvalfangstmuseet 
100-års jubileum. 
Hvis alt går etter  

planen står museet 
foran en fornyelses-
prosess i årene som 

kommer. Tilbake-
meldinger fra publi-
kum gir en pekepinn 
på hva man ønsker 

at museet skal  
fortelle noe om. 

Hvalfangstmuseet – «a lovely room of death»?

potetskrellIng: Undervisning for 10-klassinger i «Førstereis»-utstillingen ble avsluttet 
med potetskrellekonkurranse.  Foto: Dag I. Børresen

rIksteateret: Museets vandreutstilling «Førstereis» var på turne med Riksteateret og 
Helge Jordal, og kom til Hjertnes i november.  Foto: MarIanne sørensen

derne, mer positiv og framtidsrettet visjon 
for Sandefjords utvikling.  

Samlingene er museets ryggrad
I 2013 var Hvalfangstmuseet fylkets best be-
søkte museum med 37 000 besøkende. Mu-
seet fremstår som et populært kulturtilbud 
for mange. Til tross for at de fleste moderne 
mennesker gjerne har tilgang på ulike multi-
medier, (dagens unge helt fra barnsben av), 
oppleves møtet med de utstoppede dyrene i 
Hvalfangstmuseet som noe helt spesielt.  
Møtet med museet byr på opplevelser som 
av og til overgår digitale alternativ. Noen 
barn forteller at de blir litt redde for den 
kjempemessige blåhvalen i taket, mens 
voksne blir overrasket over å se hvor stor 
hvalen faktisk er på «ordentlig». Vi hører 
noen besøkende si at de oppsøker Hval-
fangstmuseet for å minnes hvalfangsten 
som de selv var en del av i en svunnen tid. 
Museet har faste besøkende fra et stort geo-
grafisk område. Vi kjenner blant annet til en 
familie i Porsgrunn som har gjort et årlig be-
søk på Hvalfangstmuseet til en familietradi-
sjon. 

Hval og hvalfangst er fortsatt Hvalfangst-
museets arbeidsfelt og samlingene er muse-
ets ryggrad. Helt siden skipsreder Lars 

Christensen etablerte museet for snart 100 
år siden har Hvalfangstmuseet samlet bø-
ker, gjenstander, foto og arkiver. Dette er 
fortsatt en kjerneaktivitet. Det er samlinge-
ne som gjør et museum til et museum og au-
tentiske gjenstander man knapt kan se an-
dre steder vil også være et viktig element i et 
fornyet Hvalfangstmuseum.
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