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 Malmska valen 
Den 29 oktober 1865 simmade en ung blåval för nära land och fastande 
på ett skär inne i Askimsviken söder om Göteborg. Det väldiga djuret 
som var mer än 16 meter långt och vägde ungefär 25 ton - lika mycket 
som en spårvagn - kämpade för att komma loss. Men loss kom han inte. 

Folk från trakten rodde ut till valen och dödade den så småningom med gevär 
och pikar. På den tiden tyckte man att det var rätt att göra så, idag skulle man 
säkert försökt hjälpa den stackars valen att komma loss istället.  

Direktör James Dickson köpte valen och A.W. Malm som arbetade vid 
Göteborgs museum fick ta hand om kroppen. Den släpades in till 
Lindholmens varv där man drog upp den på en slip. Där flådde man kroppen 
och började bygga en trästomme som man sedan skruvade fast skinnet på 
med massor av mässingsskruvar. 

Man byggde den i tre delar som kan tas isär när man skall flytta på den. Inne i 
valen inredde man en salong med träbänkar och handtryckta tygtapeter. Man 
kan komma in i valen om man öppnar överkäken. Så kom den enda 
uppstoppade blåvalen i hela världen till.  

När valen var ny åkte man runt med den och visade upp den. Bland annat var 
man i Stockholm och i Tyskland. Den hamnade sedan i Ostindiska huset vid 
Stora hamnkanalen där den fick vara fram till 1918. 

Under den första tiden stod valen oftast öppen så man kunde gå in i den. 
Numera är valen bara öppen vid speciella tillfällen, som när det är val i 
Sverige eller vid särskilda aktiviteter. 

1917 började man bygga ett nytt hus vid Slottsskogen för Naturhistoriska 
museet. Ett år senare var det dags att börja flytta över djuren från Ostindiska 
huset. 
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