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På slutten av fjoråret  
var det en debatt i media 
om Hvalfangstmuseet 
burde innlemmes i det 
påtenkte maritime  
kompetansesenteret på 
Tivolitomta eller ikke. 
Flere røster uttrykte  
bekymring for at utstillin-
gene i det opprinnelige 
Kommandør Chr. Christen-
sens Hvalfangstmuseum 
skulle ødelegges. 

Dag Ingemar Børresen
redaksjonen@sb.no

Uavhengig av utfallet av bygge-
saken ville dette neppe ha 
vært mulig. I norsk museums-
sammenheng er utstillingssa-

len som fyller 100 år i 2017 unik i sin  

utforming. Museets kjennemerke, blå-
hvalen i taket, er bygget på stedet og 
hadde neppe vært mulig å flytte uten at 
Riksantikvaren eller andre vernemyn-
digheter ville protestert.

FMV bygde modellen
Brev og tegninger fra tegningsarkivet til 
Framnæs mek. Værksted (FMV) fortel-
ler om hvordan blåhvalen ble til. Bygg-
herre konsul Lars Christensen fikk tro-
lig inspirasjon til modellen etter et be-
søk i Naturhistorisk Museum i New 
York i 1907, hvor man holdt på å bygge 
en blåhvalmodell i full størrelse. Hval-
fangstmuseets kopi av verdens største 
pattedyr ble konstruert nærmest som et 
skip, på et rammeverk av jern og tre-
spanter. Christensen og FMVs direktør 
Ole Wegger ble enige om at skipsbygge-
re og håndverkere fra FMV skulle bygge 
modellen i Hvalfangstmuseet i naturlig 
størrelse.  

Christensen var utålmodig
Under byggingen av museet i 1916-17 
var Christensen dessuten på leting etter 
et uskadet og komplett blåhvalskjelett 

til montering i utstillingen i den store 
salen, i tillegg til modellen i taket.  
Christensen var utålmodig etter å få 
startet arbeidet med utstillingssalen og 
måtte ta en avgjørelse. 

Et blåhvalskjelett var vanskelig å 
oppdrive. Henvendelser til landstasjo-
ner og kokerier var nytteløse. Det viste 
seg umulig å få fatt i skjeletter. 

Årsaken var nok i første rekke at ver-
denskrigens ubåttrussel til havs, miner 
og blokader gjorde en slik transport til 
Sandefjord vanskelig. I årene fra 1914 til 
1918 var dessuten hvalfangsten begren-
set, bare 7-8 norske selskaper var i drift 
i 1917. 

Under krigen ble en rekke hvalkoke-
rier satt inn i fraktfart. Flere kokerier 
ble senket eller kapret av tyske ubåter. 
Planene om å montere både et  
skjelett og en modell ble forkastet i  
januar 1917.

Manglet en mal 
Konsulen besluttet at Hvalfangstmuse-
ets utstillingssal skulle domineres av  
en naturtro blåhvalmodell, festet i  
taket med vaiere - som om den svevde 

fritt i rommet. I begynnelsen manglet 
håndverkerne en skikkelig mal for  
konstruksjonen. Allerede høsten 1916 
var Lars Christensen på leting etter  
illustrasjoner og annen dokumentasjon 
av skutt eller strandet blåhval. Det  
var lite informasjon å oppdrive. Syv 
hvaltegninger ble oversendt til direktør 
Wegger på FMV, de «var det eneste jeg 
har at gaa ud fra», skrev Lars Christen-
sen. 

hvalen fra Gøteborg
Preparant Tjomsland ved Zoologisk 
Museum i Oslo ble knyttet til Hval-
fangstmuseet allerede i planleggingsfa-
sen. Han orienterte Christensen om en 
blåhval som strandet på den svenske 
vestkysten i 1865. Kadaveret ble målt 
og dokumentert av svenske museums-
folk i en egen brosjyre, som også var  
til god hjelp under planleggingen i  
Sandefjord.

tok flere måneder 
Modellverkstedet på FMV lagde først 
en miniatyrmodell av blåhvalen etter 
tegninger av professor O. Sars. Lars 

En blåhval i taket

halen: Blåhvalmodellens haleparti.  Foto: hValFanGstMUseets arkiV

loFtet: Bygging av loftet i museumsbygningen hvor blåhvalmodellen er «forankret».   
 Foto: hValFanGstMUseets arkiV

blåhValen: Arbeidere fra FMV bygde blåhvalen i Hvalfangstmuseet.  Foto: hValFanGstMUseets arkiV

Motortankeren Sandar, 7 624 brt., ble bygd ved Burmeister & 
Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København i 1928 for Viriks 
Rederi A/S. 9. april 1940 var skipet i Suez-kanalen underveis fra 
Abadan til Swansea med olje. Sandar ble innlemmet i Nortraship 
og etter hvert satt inn i transporten av olje fra Det karibiske hav 
til Storbritannia, med noen avstikkere til Afrika. Skipet møtte sin 
skjebne 2. mai 1942. Hun befant seg da like nordøst for Trinidad i 
Det karibiske hav. Ut av intet dukket den tyske ubåten U-66 opp 
og fyrte av to torpedoer. Sandar ble rammet midtskips og en 
voldsom brann oppstod. I løpet av en halv time var skipet 
sunket. Tre mann, inkludert kaptein Leif W. Lie, omkom.

 tekst: odd Galteland
 bilde: uboat.net

M/T Sandar

saker og ting som 
setter minnene i sving
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Når det indre øret til hvalen tørker, blir det som bein. Mange 
hvalfangere tok slike «hvalører»med seg hjem. Vanligst er de å 
finne i ubearbeidet stand, men siden øret kunne minne om et 
ansikt i profil, var det fra tid til annen noen som ønsket å 
fremheve denne likheten ytterligere ved å male øret. Man endte 
da opp med et manns- eller kvinneansikt i profil. Det som var 
svært uvanlig, var å sette to hvalører sammen slik at de dannet 
et ansikt forfra. Nå kunne vel den som malte ovenstående 
sammensatte ører kanskje ha malt et mer tiltalende ansikt, men 
ingen er vel i tvil om likheten til et menneskeansikt.
 tekst: odd Galteland/Foto: anders Christiansen

Svartmusket mann

Christensen mente at modellen i museet 
måtte være minst 80 fot lang, men det  
ble begrenset til maksimalt 70 fot. Hvalen 
ble konstruert på samme måte som  
modellen i museet i New York.  På original-
tegningen fra FMVs tegnekontor ble det  
notert at «Hele jernskeleettet passes 
sammen her, og tages fra hinanden for at 
transporteres til Sandefjords Hvalmuseum 
hvor den skrues sammen med 3/4'' skruer.» 
Rammeverket ble trukket med netting, gip-
set, pusset og malt. Byggingen tok flere må-
neder. Kommandør Chr. Christensens 
Hvalfangstmuseum ble innviet 23. mai 
1917.

På randen av utryddelse
Det er kanskje bemerkelsesverdig at Lars 
Christensen forsøkte å få fatt i et blå-
hvalskjelett til museet i 1917 og ikke lyktes. 
I 1917 var hvalfangsten en blomstrende næ-
ring, til tross for tilbakegangen under ver-
denskrigen, og det var fortsatt store blå-
hvalforekomster i verdenshavene. Etter av-
viklingen av den norske storhvalfangsten i 
Antarktis i 1968 var blåhvalen beskattet  
til randen av utryddelse. I august 2001  

fløt det i land en død blåhval på Jan Mayen. 
Dette er noe som skjer svært sjelden.  
På kort varsel arrangerte Hvalfangstmuseet 
en aksjon, som sikret skjelettet til museets 
samlinger.  

 


