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På slutten av 1940-tallet 
begynte Sandefjords- 
kvinnen Olaug Brun og 
ektemannen å produsere 
skulpturer i hvaltann  
under merkelappen A/S 
Tannverk. Arbeidene  
hadde særpreg og  
karakter, akkurat som 
kunstneren selv.  

Hanne Garmel
Hvalfangstmuseet

i desember i fjor var det 25 år  
siden Olaug Brun døde, men hver-
ken hun selv eller arbeidet hennes 
er glemt av den grunn. Og det er 

kanskje ikke så rart heller, ettersom 
hvaltannarbeidene hennes i sin tid  
fikk oppmerksomhet både i Norge og 
utlandet. 

Selv var hun født i 1898, og hadde 

gått både middelskole og telegrafskole 
innen hun i 1923 giftet seg med ektefel-
len Sigurd Brun. 

Han var hvalfanger og styrmann i 
Jahres Kosmos, noe som førte til at  
hustruen Olaug ble hjemmeværende 
husmor med ansvar for hjemmet og  
parets to barn slik hundrevis av  
kvinner i Sandefjord og omegn var den 
gangen. 

Som hvalfangerhustru var tilværel-
sen preget av hvalfangernes årlige  
avreise og hjemkomst og veksling  
mellom omlag seks måneder med  
og seks måneder uten ektefellen hjem-
me.  

«Uvenn» med krigen
Da 2. verdenskrig kom gjennomgikk 
Olaug Brun som så mange andre  
sjømannshustruer en ekstra vanskelig 
tid, ettersom det med ett ble  
usikkert når ektefellene skulle komme 
hjem. 

Svært mange fikk også økonomiske 
problemer fordi «trekken» som familie-
ne vanligvis levde av uteble eller ble 
kraftig redusert. 

De mange vanskelighetene hindret  
likevel ikke Olaug Brun i å være i  
forbindelse med hjemmefronten  
samt i å drive med mottakelse av flykt-
ninger i familiens hjem i Hystadveien 
54. 

Dette må ha innebåret en viss  
risiko, men som hun selv sa i et intervju 
mange år senere, var hun helt  
«uvenner» med krigen, noe som igjen 
ga henne pågangsmot og gjorde henne 
uredd. 

Troen på menneskeverd, kjærlighet 
og fred var i det hele tatt sterk hos 
Olaug Brun, og gikk som en rød tråd 
gjennom alt hennes virke. 

Da ektemannen Sigurd kom hjem  
etter fangeopphold i Europa, var han 
dessverre hardt skadet og preget av  
krigens grusomheter. 

Det gjorde sterkt inntrykk på  
Olaug Brun å se sin kjære sitte uvirk-
som i en rullestol, og hun så seg derfor 
om etter noe å sysselsette dem begge 
med. 

Løsningen fant hun i spermhvalten-
ner, havets elfenben, som de to produ-
serte mange spennende skulpturer og 

gjenstander av under merkelappen A/S 
Tannverk.  

et veiskille
Da ektemannen Sigurd gikk bort i 1953 
stod Olaug Brun ved et veiskille. Skulle 
hun avslutte arbeidet med hvaltennene 
nå som han ikke lenger var ved hennes 
side, eller skulle hun fortsette i deres 
felles ånd? 

Valget falt på sistnevnte, og hun gikk 
inn for arbeidet med fornyet kraft og 
med en gryende ambisjon om å utvide 
virksomheten slik at andre skadde og 
syke mennesker også kunne sysselset-
tes i hjemmene sine med hvaltannar-
beider. 

Etter hennes skjønn egnet hvalten-
nene seg utmerket til dette, man var 
bare avhengig av at noen klargjorde 
dem noe på forhånd samt distribuerte 
dem rundt til brukernes hjem. 

Mot slutten av 1950- tallet innledet 
Olaug Brun et samarbeid med  
Røde Kors, og arbeidsmarkedsbedrif-
ten Goodwill Produkter A/S så dagens 
lys. 

Bruns tanke var at Røde Kors skulle 

Olaug Brun – om kjærlighet, fred og havets elfenben

sjømenns minne på ekeberg gravlUnd: Bronsearbeidet i bakgrunnen er satt opp 
som en gave fra Olaug Brun i 1958. Hun var selv sjømannsenke.  foto: hanne garmel

hvaltann: Brevpresse av spermhvaltann montert på en sokkel laget av en forladning. 
Produsert av Brun i 1947 og gitt i gave til Hvalfangstmuseet i 1978.  foto: mekonnen Wolday

verksted: Olaug Brun i verkstedet sitt hjemme i Hystadveien 54.  foto: dimitri koloboff, hvalfangstmUseets arkiv 

Motortankeren Jasmin (2) på 10 078 brt. ble kontrahert ved 
Odense Staalskibsværft, Odense, Danmark i 1939 av Hvalfan-
gerselskapet Kosmos A/S og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S. 
Etter krigsutbruddet 9. april 1940 ble skipet, som var under 
bygging og navnløst, beslaglagt av tyskerne og i 1942 ombygd til 
et semi-krigsskip. Deretter overlevert Die Deutsche Kriegsma-
rine. Under navnet Holstein fungerte skipet som moderskip for 
tyske undervannsbåter i ca 8 måneder, før det 16. mai 1943 ble 
torpedert. Hevet og delvis reparert. I 1946 ble skipet slept til 
Framnæs mek., reparert og i 1947 gitt navnet Jasmin (2). Vekslet 
i perioden 1947 til 1960 om å gå turer til Sydishavet som 
transportbåt, faste tidscertepartier for Anglo-Saxon og turer i 
løsfart. Jasmin (2) ble hugd opp i 1960.
 tekst: odd galteland 
 foto: lardex/ morten bjørndalen

M/T Jasmin (2)

saker og ting som 
setter minnene i sving
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Hvalfangstmuseet har en rekke preparater på sprit og formalin i 
gjenstandssamlingen sin. Mange av preparatene har blitt gitt 
museet i gave. På bildet ser vi to knølhvalfostre fra Grytvika 
landstasjon fra sesongen 1932/33.  Mange hvalfangere minnes å 
ha sett hvalskrotter med flere fostre i magen på én gang, men da 
man den 6. februar 1959 opparbeidet en finnhval på hvalkoke-
riet «Thorshøvdi» med hele 8 fostre i magen vakte det oppsikt, 
ettersom det var usedvanlig mange. Opplysningene om denne 
spesielle fangsten har museet fått av Vidar Skatvedt fra Andebu, 
som var påmønstret som 2. separatør på «Thorshøvdi» seson-
gen 1958/59.   tekst: hanne garmel/foto: mekonnen Wolday

Knølhvalfostere

bistå med distribusjonen av hvaltennene 
slik at drømmen om et sysselsettingstiltak 
for skadde og krigsenker kunne bli en  
realitet. Imidlertid ble ikke foretaket slik 
som hun hadde sett for seg, og samarbeidet 
med Røde Kors ble derfor avsluttet etter 
kort tid.

veien videre
Isteden fortsatte Olaug Brun sitt utrettelige 
arbeid med å lage kunstgjenstander av 
hvaltann selv, og opparbeidet seg etter-
hvert en betydelig samling i hjemmet sitt i 
Hystadveien. 

Huset ble forøvrig gjerne kalt for  
Moby Dick, inspirert av Herman Mellvilles 
kjente hvalfangstroman med samme  
tittel. 

Her holdt hun gjerne åpent hus for  
skoleklasser og andre besøkende som  
hadde lyst til å komme og se på alle  
gjenstandene og samtidig lære om betyd-
ningen av medmenneskelighet og kjærlig-
het som Olaug Brun brant for. 

I 1986, to år før hun døde, ga Olaug Brun 
en stor del av samlingen sin til Hvalfangst-
museet. 

Samlingen bestod riktignok ikke bare  

av hvaltannarbeider, men inneholdt  
også gjenstander laget av annet naturmate-
riale.  

For Olaug Brun lagde gjerne skulpturer 
av røtter, steiner og annet hun fant i natu-
ren også. 


