
Det meste som har vært utstilt i den kulturhistoriske  
utstillingen på Hvalfangstmuseet er nå tatt ned, og blir i disse 
dager fraktet til Vestfoldmuseenes fellesmagasin for grundig 
rengjøring, fotografering og registrering. Mens vi venter  
på at den nye utstillingen skal ta form på Hvalfangstmuseet, 
oppmuntrer vi publikum til å besøke nettstedet  
www.digitaltmuseum.no og klikke seg frem til Kommandør 
Chr. Christensens Hvalfangstmuseums sider hvor det til en-
hver tid vil være mulig å studere gjenstander fra samlingen.  
 tekst: Hanne Garmel/Foto: Dag I. Børresen

Nedmontering

moDellen av hvalbåten D/S Tanahorn var utstilt i Hval-
fangstmuseets kulturhistoriske utstilling i en årrekke.  
Modellen eies av Norsk Maritimt museum i Oslo, og er nå  
returnert. Båten ble bygget ved Akers mekaniske Verksted i 
1886, og skal ha tilhørt A/S Tanahorn som ble stiftet i Sande-
fjord av Albert Grøn. Den forliste i et veldig uvær utenfor  
Syltefjord ved Finnmarkskysten i 1892. Hele besetningen på 
28 mann mistet livet da båten sank. 

 tekst: Hanne Garmel/Foto: Hanne Garmel

D/S Tanahorn

utbygging: Slik kan det nye Hvalfangstmuseet bli seende ut. Foto: LPo

I mai 2017 er det 100 år siden Hval-
fangstmuseet sto ferdig. Skipsreder 
Lars Christensen var byggherre, 
men overdro museet til kommunen 

som gave. På 1930-tallet hadde Chris-
tensen planer om å støtte finansieringen 
av en utvidelse av museet, men planene 
ble avbrutt av krig og okkupasjon. 

Christensen oppholdt seg i USA i 
krigsårene og etter hjemkomsten etter 
frigjøringen i 1945, forkastet han bygge-
planene fordi mye av de private samlin-
gene hans var ødelagt eller stjålet under 
okkupasjonsårene. 

For Hvalfangstmuseets del er det  
velkjent at okkupasjonsmakten brukte 
museet til rekreasjon for tyske soldater 
og offiserer, men vi vet lite om hvordan 
dette kan ha påvirket museets samlin-
ger.

Utbygget på 1980-tallet
I 1954 ble det bygget et lite tilbygg for  
bibliotek, men dette var ikke nok til å 
dekke museets økte plassbehov. 

Fra midten av 1970-årene ble Hval-
fangstmuseet revitalisert ved ansettelse 
av Einar Wexelsen som daglig leder. I 
1977 tok han initiativ til planlegging av 

nybygg sør for den opprinnelige muse-
umsbygningen. Nybygget sto ferdig i 
mai 1981 og inneholdt bla. en stor utstil-
lingssal, kontorer, bibliotek og mørke-
rom. 

Allerede i perioden 1988-92 ble det 
igjen arbeidet med planer for utvidelse 
av Hvalfangstmuseet, uten at dette ble 
realisert. 

Dagens byggeplaner er rotfestet i et 
politisk vedtak i Sandefjord Bystyre fra 
2003, da en omfattende strategisak  
la premissene for videre utvikling av 
Sandefjordmuseene, og slo fast at den 
«planlagte utbyggingen av Hvalfangst-
museet bør realiseres når det blir økono-
misk mulig.»

Det har rent mye vann i havet siden 
den gang. I Sandefjord ble Bymuseet og 
Sjøfartsmuseet avviklet og Hvalfangst-
museet konsolidert inn i det nyetablerte 
Vestfoldmuseene IKS i 2009.  

Fra 2003 har byggeplanene gått  
igjennom en rekke faser og endret seg 
fra utgangspunktet i et større museums-
senter tegnet av LPO-arkitekter, som 
også skulle romme sjøfartshistoriske ut-
stillinger m.m. til en nedskalert versjon 
slik det presenteres i dag. 

Bedre tilbud 
Dagens skisse som også er tegnet av 
LPO-arkitekter, rommer flere viktige og 
etterlengtede funksjoner for museet 
knyttet til publikumfasiliteter, nemlig 
garderober for besøkende, ikke minst 
med tanke på alle skoleklassene og bar-
nehagegruppene som har behov for å 
henge av seg ryggsekker og parkdresser.  
Det er dessuten planlagt bygget en ek-
stra etasje med fasiliteter for konferan-
sesal, arrangementer, møter og enkel 
kafe/bevertning ved behov. 

Det er planlagt fullklimatisering av 
hele museumsanlegget. 

Dette gir godt inneklima for skjøre 
museumsgjenstander som krever stabi-
le forhold for å bevares og et svalt og  
behagelig besøk for publikum på varme 
sommerdager. 

moderne teknologi
Museet skal produsere nye utstillinger, 
og vi vil særlig benytte oss av  
potensialet i de omfattende film- og  
fotosamlingene. 

Med moderne virkemidler vil vi for-
telle historier om hvalfangerkonenes 
prøvelser gjennom lange vintre, om 

Hvalfangstmuseets 
byggeplaner er  

lagt ut på anbud. 
Utbyggingen er et 

samarbeid mellom 
Vestfoldmuseene 
IKS og Sandefjord 

kommune som 
byggherre.

Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

Framtidens hvalfangstmuseum

avLøsning: Steinrøysa i Hvalfangstmuseets utstilling ser fram til å få avløsning etter over 30 års 
tjeneste. Flere drømmer om ferie på Mølen.  Foto: Dag i. børresen

umiakmoDeLL: Museumspedagog Inger-Lise Ackenhausen rengjør en innlånt umiakmodell 
fra Grønland før retur til Kulturhistorisk museum i Oslo.  Foto: øyvinD thuresson

barn som vokste opp med far til sjøs og  
selv dro til sjøs som «førstereiser» som 
15-åringer, og om hvordan hvalfangsten og 
sjøfarten preget både Sandefjord, regionen 
og nasjonen. 

Vi vil fortelle om hvordan hvalfangst-
industrien sto for den største norske  
industrietableringen utenfor landets gren-
ser og om møter med andre land, folk og 
kulturer. 

Museets kjennetegn (og verdens største 
dyr), den store blåhvalen og trusselen om 
utryddelse vil bli berørt, i tillegg til hval-
fangstens betydning for norsk tilstedevæ-
relse og annektering av landområder i  
Antarktis. 

En realisering av utbygging, ombygging, 
renovering og fornyelse handler naturligvis 
om penger og det blir det aldri nok av. 

Finansieringen er et lappeteppe basert  
på egenandeler fra Sandefjord kommune, 
sparing, fondsmidler, investeringsmidler  
fra staten, tilskudd, gaver og donasjoner.  
I slutten av november løper anbudsfristen 
for byggeprosjektet ut og vi venter spent på 
resultatet. 

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving
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