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Gjennom mer enn 100 år var hvalfangst
av vesentlig betydning for vårt distrikt.
Og hvalfangsten skapte ringvirkninger,
dels ved den kapital den tilførte Vestfold,
dels ved den virksomhet den trakk med
seg i form av oppbygging og vedlikehold
av og leveranser til hvalfangst flåten.

En hvalfangstekspedisjon hadde behov
for en stor mengde «kniver», av forskjel-
lig type for opparbeidelse av hvalen. En
kjent produsent av førsteklasses utstyr på
dette område var smed Anders
Abrahamsen Fevang. Konservator
Thoresen gir i denne artikkel en presen-
tasjon av smed Abrahamsen, hans smie
og de produkter som ble til der.

I Vestfold Fylkesmuseums samlinger er det fire
skjære- og kutte-redskaper som ble brukt på hval-
feltet og som hadde nokså spesielle  funksjoner.

To av dem består av et trekantet blad med
tverrgående egg slipt fra to sider, og en kjegle -
formet holk med to hull for stifter til skaftefeste.
Holken og bladet er forbundet med et stålstykke
med sirkulært snitt. Det hele er sveiset sammen.
Fra enden av holken til eggen er avstanden 51,5
cm. Eggen er ca 20 cm bred, Holken har en dia-
meter på 6,5 cm ved munningen. Det eneste som
skiller de to redskapene fra hverandre, er at eggen
på den ene er krum med krummingen innover,
mens eggen på den andre er rett.

Navnene på redskapen er flere og avspeiler et
allsidig funksjonsområde. «Line-kutter» «rompe -
spade» «bardespade» er de vanligste betegnelser.
Utstyrt med langt håndtak ble de først og fremst
benyttet ombord på hvalbåten. Etterat hvalen var
skutt og halt inn til hvalbåten og  pumpet luft (slik
at skrotten fløt), ble lina kappet. Til det siste ble
altså «linekutteren» benyttet. «Linekutteren»
hadde ofte krumslipt egg. Forat hvalen siden lett
skulle kunne slepes i sjøen til «koka» og derpå
hales inn gjennom opphalingsslippen, ble en stor
del av halefinnene skåret av. Til dette ble samme
redskap (dvs. «rompespaden») benyttet. Når bar-

dene skulle skrapes av under parteringen av
dyret, ble ofte redskapen («bardespaden») igjen
anvendt.

Den tredje typen skjæreredskap består av et
liljeformet blad med skarp egg langs begge lang-
sidene; eggene møtes i en spiss. Bladet har krumt
snitt. Til bladet i «buttenden» er det påsveiset en
flat tange med kløftet ende og med et lite sirku-
lært hull til stift. På samme måte som til «rumpe -
spaden» ble det her festet et langt skaft. Bladet er
44,5 cm langt og ca. 8,5 cm på det bredeste.
Tangen er 13 cm lang.

Navnet på denne redskapen var «skulp»
(«sjølp») og den ble brukt til å bore hull i hval -
halen til feste for slepestropp. Stroppen ble virret
én gang rundt halefestet på hvalen og tredd
gjennom hullet. Under sleping av hvalen ble
halen ved denne anordningen holdt over vannet,
og friksjonen ble redusert til et minimum.

Den fjerde type skjæreredskap har flatt blad
med krum egg langs den ene langsiden. Nakken

Smia på Fevang
«Vestfold Minne 1976»

Bildet viser redskaper som ble brukt på
hvalfeltet. Fra venstre sees «linekutter»,
«flensekniv», «rompespade», (el. «bardespade»)
og «skulp». Forsynt med treskaft ble de på
forskjellige vis brukt når hvalskrotten skulle
taues frem til kokeriet og når hvalen skulle
stykkes opp. Alle de fire skjære- og kutte
redskapene er merket A. A. F. Det står for
Anders Abrahamsen Fevang.
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og tuppen er smerglet flatt. Til bladet er sveiset
en tange som minner om skulpens, dvs. flat med
kløftet ende. Den ene langside på tangen følger
knivnakken. Tangen er smalere enn knivbladet.
Overgangen mellom tange og kniv-egg er smer-
glet skrått. Lengden på kniven er ca. 40 cm.
Bredden er 8,5. Tangen er 12 cm lang.

Forsynt med et 1,40 m langt skaft var dette
flensernes og lemmernes hovedredskap ombord i
de flytende kokeriene og på landstasjonene.
Navnet er «flensekniv» og den ble brukt når
hvalskrottene skulle flenses, lemmes opp og når
spekk og kjøtt skulle deles opp i småstykker før
de gikk i kjelene. Disse fire gjenstandene er mer-
ket A. A. F. Bokstavene står for produsenten
Anders Abrahamsen pa Fevang i Sandar.

Fevang var i norsk hvalfangsts glanstid et pro-
duksjonssentrum for flensekniver og lignende
utstyr. Grenda la gunstig til på hovedvelen
mellom de to store fangstbyene Tønsberg og
Sandefjord, leveransene gikk saledes i begge ret-
ninger. Lenge var Fevang-smiene nærmest alene
om produksjonen.

I mellomkrigstiden var 3 smier med flensekni-
ver som spesialitet i sving samtidig pa Fevang.
Selvom smiene altså lå svært nær hverandre, og
selvom man produserte det samme, var virksom-
heten lite samordnet. Konkurransen om leveran-
sene til hvalflaten var «knivskarp» og kvalitets-
kravene ble drevet høyt i været.

Smeden som var først ute, het Edvard Carlsen.
Han var født i 1861 og var av svensk slekt. Som
smed i egen smie begynte han i 1881. Flense -
knivproduksjon i stor stil kom først i gang med
hvalfangsten i Sydishavet i begynnelsen av vårt
hundreår. Smia ble kalt Fevang Flense kniv -
fabrikk og her fikk innehaverne av de to andre
smiene sin første opplæring.

Hans Martin Hansen (f. 1879) hadde gården
Haugtuft (gnr. 24, bnr. 1) og drev i mange år som
smed ved siden av. Først var han smed i smia til
Edvard Carlsen. Under første verdenskrig begyn-
te han å arbeide for seg selv. Hans produksjon av
flensekniver i egen smie var beskjeden i forhold
til de to andres.

Anders Abrahamsen ble født 17/9 1885 i
Hørdalen (nabogården til Fevang). Sine første
læreår hadde han i smia til Edvard Carlsen.

Sesongen 1904/05 dro Abrahamsen på hval-
fangst. Han fulgte en Sandefjord-ekspedisjon til
NordShetland og virket der som smed. Opp -
gavene besto stort sett i oppretting av brukte har-
puner. Nær kontakt hadde han dessuten med flen-
serne. Dette skulle siden være av stor verdi for
ham i hans arbeid.

Etter å ha vært anleggssmed i Amerika i ca. 5
år vendte Abrahamsen tilbake til Fevang og eta-
blerte seg som smed i egen smie. Denne smia
drev han helt til omkring 1970.

Karakteristisk for hans virksomhet var veks-
lingen mellom «bondeærbe» (dvs. hovslaging og
produksjon og istandsetting av harver, ploger og
beslag for bøndene i distriktet) og produksjon av
hvalfangstutstyret. Det siste følte han nok som
det gjeveste, og det ga overlegent best for -
tjeneste.

Likevel var «bondeærbe» godt å ty til når
ordrene fra hvalflåten sviktet. Da hvalflåten lå i
opplag i begynnelsen av 1930-årene, og under de
to verdenskrigene baserte Abrahamsen sin virk-
somhet utelukkende på oppdrag fra bøndene i
området. Under 2. verdenskrig flkk han til og
med bygd et rom på smia for hovslaging i dårlig
vær (Jfr. grunnplanet over smia). Rommet ble
siden brukt til kulllager.

Men det er altså på grunn av sine flensekniver
Abrahamsen er særlig kjent. Kniver med A. A. F.

Anders Abrahamsen ble født i 1885 nær Fevang.
Fra 1913 og frem til ca. 1970 drev han sin smie
på Fevang i Sandar. Hans produkter var viden
kjent på grunn av kvalitet. Flensekniver var
hovedarti kkelen.
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på var i bruk så å si over hele verden der hval-
fangst ble drevet. Det ble f.eks. levert kniver til
de fleste norske ekspedisjoner; likeledes til
England, Russland, Japan, USA, Peru, Chile,
Argentina osv.

Arbeidsstokken i smia besto som regel av to
smeder (Abrahamsen iberegnet) og to læregutter
(oppslagere). Abrahamsens medhjelpere var gjer-
ne hvalfangere som enten sto over en sesong,
eller som bare arbeidet i smia i høysesongen om
sommeren.

Tillaging av knivene krevde inngående kjenn-
skap til jernets og stålets reaksjon og dessuten
godt håndlag. Abrahamsen eksperimenterte med
nye metoder som kunne forbedre kvaliteten på
produktene, gjennom sitt lange virke som smed.
Flere ledd i prosessen frem til ferdig produkt var
godt overvåkede hemmeligheter.

Tidlig i sin karriere etablerte Abrahamsen
f.eks. kontakter med et svensk stålverk. Etter en
reise til Fagersta i Sverige kom han hjem til
Fevang med 10 stålprøver. Alle ble testet i smia,
og den typen som der viste seg å være mest bruk-
bar (som hadde den rette kullgehalten), holdt han
seg siden til. Hardhetsgraden pa dette stålet var
en godt bevart hemmelighet.

Hvalfangernes skjære- og kutte-redskaper

besto av forholdsvis hardt stål og bløtere jern.
Omkring den flate stålkjernen som både i flense-
kniven og skulpen var gjennomgående ble det
lagt en bløtere «jernfôring». Abrahamsen brukte
boraks når disse stykkene skulle sveises sammen.
Konkurrentene brukte sand. Fordelen ved å bruke
boraks var, ifølge Abrahamsen, at knivemnene da
ikke behøvde å hetes så sterkt at stålet tapte sin
hardhet. Av samme grunn brukte han jern med
forholdsvis lav kullgehalt.

Etter først å ha slått pa knivemnene med hand-
hammer ble de hamret skikkelig ut. Den første
tiden ble uthamringen gjort med slegge. Å være
oppslagere var da læreguttenes hovedoppgave.
Det var et hardt og vanskelig arbeid som i begyn-
nelsen resulterte i mange blemmer og mye
skjenn. Siden fikk man elektrisk fjærhammer.
Dette ble følt som et fantastisk fremskritt.

Skulpene ble hamret i krumme former slik at
de fikk sin skjefasong. De andre knivene ble
hamret ut på flat ambolt.

Kantene på knivene ble deretter klippet til slik
at de fikk sine karakteristiske konturer.

Det avsluttende arbeid, smerglingen, ble utført
av læreguttene alene.

Knivenes form og hardhet kunne variere en
del. Noen ganger var smeden heldigere med sitt

Smie-bygningen her sett fra nordøst. Hoveddelen ble reist like før første verdenskrig. Tillbygg slik som
motorrommet til venstre og det lave skuret på gavlveggen (beregnet på innkjøpt jern og stål) er bygd
til senere.
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produkt enn ellers. Bevisste variasjoner i utfor-
mingen hadde man også. Som vi straks skal se,
stilte de ulike flenserne og lemmerne forskjellige
krav til knivene. Ved å samle uensartede kniver i
samme kasse, kunne flenserne på feltet selv velge
den kniven som passet dem best.

Til Abrahamsens produkter trengtes skaft. Til
hver flensekniv matte man ha 3 skaft (dvs. at skaf-
tene gjerne knakk før kniven måtte skiftes). De var
laget av ask eller bjerk. Viktige leverandører var
Stålerød Skaftefabrikk i Andebu og Sand Træva-
refabrik i Stokke. Når Abrahamsen leverte kniver
direkte til hvalfangstselskapene, skaffet han tre-
skaft fra underleverandørene selv. Men vanligst
var det at Fevang-smiene leverte knivene gjennom
mellomledd i Tønsberg og Sandefjord. De siste
fikk også leveranser fra skaftefabrikkene og lever-
te utstyret samlet til hvalflåten.

Forbruket av flensekniver på et kokeri var gan-
ske enormt i 1øpet av en sesong. 2-300 ødelagte
kniver var ikke uvanlig. Da produksjonen i smia
til Abrahamsen var på topp i hvalfangstens glans-
periode, ble det levert ca. 4000 kniver i året.

Abrahamsen hadde jevnlig kontakt med flen-
sere og lemmere i sommerhalvåret for om mulig
å snappe opp noen konstruktive ideer til forbe-
dring av kutteredskapene.

Hovedkravet til en god flensekniv var at eggen

skulle være seig. Generelt kan man si at jo sei-
gere eggen var, jo bedre var kniven.
Hemmeligheten til kvalitet lå derfor først og
fremst i herdingen. Knivene ble herdet i vann.
Viktig var det å få den rette glødetemperatur i
eggen før den ble sluppet i vannet.
Glødetemperaturen avsløres ved farven på stålet.
Det er i dette den gode smed skiller seg ut.
Flenseknivseggen skulle ha en spesiell mørk-rød
farve før den ble sluppet i badet. Temperaturen i
vannet var også viktig. Vinterstid ble vannet lun-
ket opp til å begynne med før knivene ble sluppet
nedi. Ved en for brå avkjøling ble eggen sprø. og
omvendt ga en langsom og beskjeden av kjøling
for myk egg. Flenserne likte begge deler dårlig.
Hvalskrottene er jo fulle av bein og harde deler.
En sprø egg sprakk lett ved de harde sammenstø-
tene. Myke egger måtte slipes og brynes ofte,
dette virket også hemmende på arbeidsrytmen.
Den ideelle knivegg «fjæret» når den traff de
harde delene og forble hvass.

I knivkassa var det ikke alltid at man med en
gang fant frem til en slik kniv. De mest erfarne
flenserne og lemmerne kneppet på kniven for å
høre klangen og kunne bl.a. utfra den bedømme
knivens kvalitet. Likevel ble det mye skifte av
kniver de første dagene på fangstfeltet. Når man
så endelig hadde funnet frem til en virkelig god
kniv, skar man sine forbokstaver inn i nedre del

Grunnplan av smiebyggningen. Alt inventar i den gamle smia er nå fjernet. Plasseringen av de to
essene, hammeren osv. bygger på muntlige opplysninger. Skostallen ble bygd på under 2. verdenskrig
da Abrahamsen måtte livnære seg ved "bondeærbe" (dvs. ved oppdrag fra bøndene i distriktet).
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av skaftet.
Flenserne/lemmerne hadde også mange andre

krav til kniven, og stor uenighet kunne rå. Et av
diskusjonstemaene var krummingen på knivbla-
det. I eldre tid (dvs. i Abrahamsens første tid som
smed) burde flensekniven være meget krum og
helst med en knekk nær tangen.

I knekken hadde imidlertid eggen tendens til a
bryte i stykker under arbeid. En jevn og noe sva-
kere krumming var av den grunn ønskelig. En
annen grunn til å endre knivformen kan være
overgangen omkring 1930 fra flensing utabords
til flensing av hele hvalen på kokedekket. Når
man alltid hadde plant underlag for spekk- og
kjøtt-stykkene, var en jevnt krummet kniv det
mest hensiktsmessige.

Fevang-smedene lyttet til hvalfangernes
ønske  mål, og flenseknivene fikk sin endelige
form. For å tilfredsstille individuelle krav ble
likevel krummingen på knivene i hver kiste vari-
ert noe.

Selve slipingen av flenseknivene var det virke-
lig stor uenighet om. Fra smia kom, som vi har

sett, flensekniver med rettsmerglet endeflate.
Heller ikke overgangen tange/egg var skarpslipt.

Ombord på kokeriene kunne det være en egen
sliper. Hvis det ikke var det, var sliping tømmer-
mannens jobb.

Flenserne beholdt gjerne kniven slik den var
kommet fra smeden. Lemmerne hadde derimot
mange og varierte særkrav. Med et krittstykke

En av Abrahamsens kniver som sikkert har vært
brukt av en lemmer. Som regel slipte ikke
flenserne enden på kniven. Kniven har tydeligvis
blitt akseptert som brukbar av eiermannen. Han

Flensere i aksjon på flenseplanet. Knivene de brukte, var meget hensiktsmessig utformet for formålet.
Her skjæres bukspekket på en bardehval løs. Spekkflengene ble, etter som de ble skåret løs, dradd opp
i luften av høye kraner. Tegningen er hentet fra en annonse i Norsk Hvalfangsttidende 1957 side 32.



tegnet de av for sliperen det de ville ha bort.
Lemmerne ville ofte at kniven skulle være spiss
med egg helt ut, og likeledes at det var egg i bak-
kant. Med en slik kniv kunne de lettere komme til
når kjøttstykkene skulle skjæres fra bena, og når
sener skulle kuttes over. Forbruket av flensekni-
ver var, som nevnt, stort. Man slipte og brynte
stadig. Flenserne og lemmerne hadde brynestein
hengende i beltet. Som slåttekarer behøvde de
imidlertid ikke spytte på brynesteinen når de satte
opp kniven. På hvalplanene var alt fett og sleipt
mens oppstykkingen av hvalskrottene pågikk -
ikke minst knivbladene. For i det hele tatt å ha
styring med kniven måtte man holde om skaftet
med en liten striefille.

Nedslipte eller sprukne knivblad ble som regel
bare kastet. Smedene ombord hadde gjerne mer
enn nok å gjøre med oppretting av forvridde hval-
harpuner og annet presserende reparasjonsarbei-
de. Det hendte imidlertid at man fikk smeden til å
smi om gode, men utslitte flensekniver til tolle-
kniver. Med det gode stålet og med skaft laget av
spermasetthval-tann kunne det bli en staselig ting
å ha med seg hjem.

Smiene på Fevang er bare et av mange eksem-
pler på hvordan lokale håndverkere og små loka-
le industribedrifter i Vestfold la om produksjonen
for å tilfredsstille behovene til den ekspande-
rende hvalflåten. Smeder på Fevang kom tidlig

med her.
Likevel holdt man altså gjennom hele hundre-

året som Vestfold var med i hvalfangsten, sin
gamle virksomhet i hevd. Bondesmiing var godt
å ty til i nedgangstider.

Innenfor andre bransjer vil man finne tilsva-
rende forhold. Skomakere lagde sko til det lokale
marked samtidig som de forsynte hvalflåten med
spesialskotøy (flensestøvler f.eks.) Skreddere
sydde klær – vanlige klær til det  lokale marked,
spesialklær til hvalflåten. Slik kunne man ramse
opp i det uendelige.

Hvalfangsten kom på den måten til å virke
sterkt stimulerende også på næringer som man
umiddelbart ikke assosierer med fangst og skips-
fart.

Kilder
Artikkelen bygger i det vesentligste på samtaler
med smed Anders Abrahamsen (født 1885) og
fru Nelly Abrahamsen (født 1892), tidligere hval-
fanger Erik Johan Jahre (født 1913), tidligere
smed ombord i kokeriene «Balaena» og
«Norhval» Reidar Olsen (født 1914) og tidligere
planformann på kokeriet «Pelagos», Aksel
Studsrød (født 1899). Dessuten har jernvarehand-
ler Alf Johnson og bygdebokforfatter Vilhelm
Møller gitt nyttige opplysninger.

Flensere i aksjon har også fått sin kunstneriske utforming. Motivet her er hentet fra Knut Steens
Hvalfangstmonument i Sandefjord. Legg merke til de karakteristiske Fevang-knivene !
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