
En tilsynElatEndE vanlig trekloss kan også by på en artig 
historie. Denne treklossen har i sin tid blitt slukt av en finn-
hval i Sørishavet. Ikke lenge etterpå har hvalen blitt skutt av 
en hvalfanger, og under opparbeidelsen om bord i kokeriet 
«Sourabaya» ble klossen funnet i hvalens mage. Det kan tyde 
på at det ikke var helt vanlig å finne treklosser i hvalens 
mage, for akkurat denne klossen ble tatt vare på og behørig 
merket med dato og funnsted. Datoen var 22. februar 1933, 
og skipets posisjon var 63° Syd og 46° Vest. 
 tekst: inger-lise ackenhausen/Foto: atle selnes nilsen

Trekloss fra Antarktis

dEt FlytEndE kokeriet «Sourabaya» ble opprinnelig bygget 
som kombinert passasjer- og lasteskip for Royal Mail Steam 
Packet Co. Ldt, London i 1915. Da het skipet «Carmarthenshi-
re». I 1929 ble hun solgt til Chr. Salvesen & Co., Leith og om-
bygd til hvalkokeri med navnet «Sourabaya». Ved krigsut-
bruddet i 1940 ble skipet satt i tankfart, og den 27. oktober 
1942 led hun samme skjebne som så mange andre skip under 
krigen. Den dagen ble «Sourabaya» torpedert og senket uten-
for Kapp Farvell ved Grønland, og 77 menneskeliv gikk tapt. 
81 av mannskapet overlevde.

 Kilde: de flytende kokeriene, Geir Røsset  
  Foto: slottsfjellsmuseets fotoarkiv 

DS/Fl.k. «Sourabaya»

utgraving: Fra utgravningen av middelalderkirken. Kirkegården sett mot øst. Innfelt ses brakteaten.   Foto: HvalFangstmuseets Fotoarkiv

Som formidler er det derfor spen-
nende å kunne være gjenstan-
dens fortellerstemme i møte 
med publikum. 

For noen år tilbake var det tre museer i 
Sandefjord. Etter politisk vedtak i kom-
munen i 2007 ble Sjøfartsmuseet og By-
museet etter hvert lagt ned, men sam-
lingene består og forvaltes av Hval-
fangstmuseet. 

I samlingene finnes mange spennen-
de og rare gjenstander. Sist høst arran-
gerte Hvalfangstmuseet barnas dag med 
tittelen «Så rart!». 

Da hadde formidlerne funnet fram et 
lite knippe gjenstander, og det møtte 
opp mange forventningsfulle barn og 
voksne som fikk høre historiene om 
gjenstandene.

Halsjern 
En fangelenke i jern vitner om en for-
gangen tid. Den store ringen i enden av 
lenken passer rundt halsen på et men-
neske, altså må dette være et såkalt hal-
sjern. 

At fanger måtte gå med fotlenke var 
ikke uvanlig, men lenke rundt halsen? 
Hvem har måttet gå med dette halsjer-

net? I museets protokoll står det at dette 
skal være brukt av fangen Ole Høiland. 
Da blir lenken plutselig spennende. 

Ole Høiland var en mestertyv som 
herjet særlig på Sørlandet, men som 
også er husket for å ha ranet Norges 
Bank. 

I sin samtid ble det skrevet om ham at 
hans hensikt var å stjele fra de rike og gi 
til de fattige, altså en norsk variant av 
Robin Hood. 

I senere tid har det vist seg at Ole Høi-
land stjal fra hvem det nå måtte være. 
Høiland er også kjent for å ha klart å 
rømme fra fangenskap 11 ganger. 

Vi vet at han i 1824 som fange skulle 
overføres fra Kristiansand til Akershus 
Festning. Han har da antagelig passert 
Vestfold, og kanskje har noen tatt vare 
på halsjernet som ble brukt som en slags 
suvenir? Vel, det står det ingenting om i 
museets protokoll.

En skjerv
At det har ligget en middelalderkirke i 
byen vår, er kanskje ukjent for noen. 
Kirken lå i sin tid omtrent nøyaktig der 
Sandar kirke ligger i dag. I 1901-1902 ble 
det foretatt en utgravning hvor man fant 

murene etter middelalderkirken, som 
var viet «Sancte Marie et Sancti Olaui» 
(Jomfru Maria og Hellig Olav). 

Blant stenene som hadde utgjort gul-
vet i kirken fant man 399 mer eller min-
dre hele sølvmynter og en mengde frag-
menter. 

Siden det ble funnet så mange, antar 
man at noen av dem var deler av en 
skatt. 

Rundt halvparten av myntene er 
fremdeles i museets samlinger, mens re-
sten oppbevares hos Universitetets 
Myntkabinett i Oslo. De fleste av mynte-
ne som ble funnet var fra middelalde-
ren. 

De er svært tynne og er preget på kun 
én side, og de kalles brakteater. I sin tid 
kalte man slike mynter også for skjerv. 
Kanskje kommer uttrykket «å gi en 
skjerv» derav. 

Mynten vi valgte å vise fram for barna 
i høst var en brakteat fra tiden 1170-1205, 
altså fra kong Sverres tid. Den er preget 
med et gresk kors i glatte sirkler, og den 
er mindre enn 1 cm i diameter. 

Sølvet er svært tynt, og den letteste 
brakteaten man vet om veier kun 0,06 
gram. 

Hvor mange er  
det ikke som har 
holdt en gammel 

gjenstand i hånden 
og tenkt: «bare den 
kunne fortelle hva 
den har vært med 

på»? Dessverre kan 
ikke gjenstander 

snakke.

Inger-LIse AckenhAusen
Hvalfangstmuseet

Rariteter i museets samlinger

sneppert: Et hendig redskap for årelating.  Foto: atle selnes nilsen

lenke: Fangelenke i jern til bruk rundt halsen. Foto: mekonnen Wolday

Av den grunn må man ha behandlet disse 
myntene svært forsiktig under bruk, og det 
må ha vært spennende å grave fram de skjø-
re brakteatene ved Sandar kirke mange år-
hundrer senere. 

sykt blod
Et rart ord som av og til dukker opp i muse-
ets kataloger er sneppert. Et ord som nok er 
ukjent for de fleste i dag, og bra er det kan vi 
kanskje si. 

Ble man syk for godt og vel hundre  
år siden var en av de kjente metodene  
for å bekjempe sykdommen årelating,  
en behandlingsmetode som har vært  
benyttet i mer enn 2000 år. Årelating  
er å tappe blod fra et menneske. Men  
hvorfor skulle man tappe blod fra et sykt 
menneske?

Man hadde en forestilling om at sykdom 
gikk i blodet. Var man syk var altså blodet 
sykt. Derfor mente man at man ble raskere 
frisk om man fjernet noe av det syke blodet 
fra kroppen. 

For å få hull på blodårene brukte man et 
lite instrument som kaltes sneppert. Dette 
har fjærbelastede kniver. 

Ved å trykke på en utløsermekanisme 
skjøt knivene inn gjennom huden og åre-

veggen på den syke, og dermed kunne man 
tappe ut noe av det syke blodet. 

Denne behandlingsformen sluttet man 
med så sent som rundt år 1900. Når det er 
sagt, så har de fleste av oss en viss kjennskap 
til en sneppert likevel. Tar man en blodprø-
ve i fingeren brukes nemlig en sneppert i 
moderne utgave til å åpne blodårene. 

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving
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