
Bildene: 

 

 

Bilde omslagsforslag01. Tekst: Robert Rudi frå Heidal var ein av dei første som tok fargebilde frå 

kvalfangsta. Dette gjer bilda heilt unike, og viser oss enda betre kva for blodbad denne slaktinga 

av kval var. Dette bildet er frå starten av sesongen, då dei konsentrerte seg om spermkvalfangst. 

Spermasettkvalen eller kaskelotten er den største av tannkvalane. Den blir vanlegvis omtrent 15 

meter lang og veg opp til 45 tonn, men det er meldt om fangst av mykje større eksemplar enn 

det. Det spesielle med denne kvalen er at hovudet utgjer omtrent ein tredel av heile kvalen. 

Hovudet er fylt med ein lanolinbasert sustans som gjer det mogleg for spermkvalen å dykka på 

store djup, der den fangar blekksprutar. Ofte hadde dei stygge sår og ”sugemerke” etter 

kampen med kjempeblekksprutar. Oljen i spermkvalen er av eit heilt anna slag enn dei andre 

kvalane, så når spermsesongen var over, vart olja tappa på eigne tankar og heile anlegget 

ombord vart vaska ned før dei kunne bruke det til ”matolje”. Spermolja var mellom anna brukt 

som maskin- og våpenolje, men fekk etter kvart konkurranse frå jordoljeprodukt, så 

spermkvalen vart aldri så hardt beskatta at det var nokon fare for bestanden. Den hadde ellers 

så hardt skinn at det var svært tungt arbeid å flensa den. Tennene var svært verdsette. Kjevane 

vart kokte og tennene trekte ut og lagt i kasser. Dei var brukte som elfenbein, men det var stort 

svinn frå kassene fordi kvalfangarane brukte dei til produksjon av souvenir. 

 



 

Bilde pjohn blåkvalkjeft. Tekst: Dette er eit bilde som nok var seld som eit souvenir. Eg har funne 

det i mange album. Ole Josten frå vinstra (nr. 3 frå venstre) er altså med på bildet, og han har 

skrive på baksida: ”I gapet på verdens største dyr, blåhvalen. Han var 98 fot lang og 4 meter 

høy. Denne kolossen var en prakthval. 250 fat olje var det i han. Vi er 9 mann i gapet, men det er 

plass til enda flere her. Har han gapt litt høyere kunne man fint kjørt inn en hel buss.” 

 



 

Bilde rrudi36. Tekst: Enda eit bilde frå Robert Rudis unike fargefilm. Her ser vi ei blodig scene 

frå ”planet” – flensedekket. (Det kunne nok ofte vera verre enn dette også, når dei vassa til knes 

i innmat, krill og blod frå kvalane. Ikkje rart dei trong ”lårings” av lerret eller vadarar for å 

jobbe der. (Og tenk deg lukta!)  I forgrunnen ser vi beinsaga, som gikk på dampkraft. Karane 

står framfor eit av hola (kalla ”rosa”) der dei styrta kjøtt, bein og spekk nedi for vidare 

foredling. 



 

Bilde TorD05. Tekst: Flensing av ein blåkval. Blåkvalen er det største pattedyret i verda, og kan 

bli over 30 meter lang og vega langt over 100 tonn, men det er meldt om langt større dyr enn det. 

Blåkvalen er ein bardekval. Det vil seie at den ikkje har tenner, men silar sjøvatn med bardane 

og kan greie å få i seg mellom to og fire tonn krill (små krepsdyr) i døgnet. Dersom 

kvalfangarane tykte at blåkvalen var i minste laget, kalla dei han for ”myrbjønn”. (Bilde lånt av 

Tord Dahlen) 



 

Bilde TorD11. Tekst: Thorshøvdi var arbeidsplass for mellom andre Tord Dahlen frå 1955 til 

1961. Dette kokeriet var eigd av rederiet Tor Dahl, og både den og søsterskipa Thorshavet og 

Thorshammer var store aktørar på fangstfeltet i Sørishavet. Vi som er litt ut i åra, hugsar også 

godt desse namna frå aviser og radio frå den tida. (bilde lånt av Tord Dahlen) 



 

BildeTord28. Tekst: Dei fleste kom seg heim att frå Oslo, Sandefjord eller Tønsberg med tog og 

buss, men nokre ordna seg på betre vis. Vi har vel alle hørt om dei som tok ein bil til seg sjølve 

og ein annan til bagasjen. Desse karane var nok meir fornuftige enn som så. Her er det 

drosjesjåfør Anton Frikstad som saman med Birger Dahlen hentar Robert Rudi, Thor Stubbrud 

og Tord Dahlen i Sandefjord. (Bilde lånt av Tord Dahlen) 

 

Bilde 210105 021. Tekst: souvenir laget av innerøret frå ein spermkval (produsent ukjend) 



 

Bilde Ali flensing1. Tekst: Asbjørn Lie frå Sær-Fron tok dette bilde av flensing av blåkval. 

 

Kval4pigger. Tekst: Arne Røssummoen frå Kvam hadde teke vare på støvlane sine. Piggane er ca. 1.5 

cm og det var smeden om bord som laga og monterte dei. 


