
Nr. 214. 59. årgang.

Skjerpet konkurranse om livalen i sesongen 49/50

VII

(NTB) Oppland Høire besluttet
i vår å rette en henstilling til Bon
departiet, Venstre og Kristelig Fol
keparti i Oppland om et samarbeid
i en eller annen form ved forestå
ende stortingsvalg. Kristelig Folke
parti avslo og Venstre har ikke
svart på henvendelsen. Også Bon
departiet har avslått samarbeid og
besluttet å stille egen liste. Oppland
Høires nominasjonsmøte besluttet
så enstemmig å stille egen liste idet
man regnet med at det fremdeles
kunne være mulighet til stede for
et valgsamarbeide, i all fall med
Bondepartiet. Nu er også denne si
ste mulighet utelukket og det er
stillet syv lister i Oppland.

I forståelse av situasjonens al
vor har fylkesstyret for Oppland
Høire i samarbeid med Høires
Landsstyre besluttet å trekke li
sten tilbake. Oppland Høire vil
ikke at det skal kunne bebreides
partiet at det har øket den bor
gerlige splittelse i fylket og der-
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Oppland Høire trekker

ikke «ke den borgerlige splittelse
i fylket

PiiuitøangMd&åantyett.

Skytterfrakker, pelsforet Arbeidshansker

Skytterjakker

Saueskinns-sokker

Gummidresser

Oljedresser

Oljefrakkel1

Tykt undertøy

Islendere

Tykke gensere

Ishavsluer

Vinterluer in/ klaff

Tykke skjerf

Oslo, 16., september

tfalide ttil

sin liste tilbake

PORTABEL DECCA
KJEDE TIL NORGE?

(NTB) I går ble det i Samferd
selsdepartementet holdt et møte for
å diskutere Decca. Det ble besluttet
å nedsette en arbeidskomité som
skal arbeide videre med spørsmålet
om anskaffelse av en portabel
Deccakjede til Norge og komme
med forslag som det vil bli myndig
hetens sak å ta standpunkt til, opp
lyser N. H. og S. T.

ved bragt et borgerlig mandat i
fare.

Partistyret ber velgerne om å
gå til valgurnen og gi sin stem
me til det borgerlige parti som
elter déres mening står Høires
politiske grunnsyn nærmest.

Arbeidsvotier

Tykke sokker

Raggsokker

Sjøsekker

Kufferter

Arbeidsskjorler

Barbersaker

Stomatol

Arbeidsbukser

Vadrnelsbukser

alle størr

Oslo, 16. september,

i i

Ingen nedskriv
ning av pundet

Washington, 16. september.
(NTB fra Reuter) Den britiske

finansministeren, Sir Stafford
Cripps, dro fredag ettermiddag
med tog fra Washington til New
York på vei hjem fra dollarfor
handlingene i det amerikanske
utenriksdepartementet.

Ved avreisén erklærte Cripps
at han ikke hadde noe å føye til
de uttalelser om devalueringeu
som han kom med allerede i
London før han satte kursen
over Atlanterhavet. Han heydét
da at den britiske regjering ikke
har i sinne å devaluere dollar
verdien av pund sterling som nu
er 4,03 dollar.

KORT
FORTALT 7";
Den greske

regjering slipper ca. 4000 perso
ner ut av fengsler og internerings
leirer, hvor de har sittet fordi de
var mistenkt for å sympatisere
med geriljastyrkene.

Den tidligere
tyske riksbankspresident, dr.

Hjalmar Schacht, vil om kort tid gi
ut en bok som får titelen: «Mer
Denger, mer kapital, mer arbeid.»
Det er hans annen bok etteråt han
ble frifunnet ved Nurnberg-pro
sessen.

En selvbestaltet
«regjering» under den greske

kommunistleder Nicholas Zachari
ades skal ha sitt sete i Koritza. Av
Albanias statsminister skal den ha
fått til disposisjon et område i
Nord-Epirus like ved grensen til
Hellas.

Med den tyrkiske
stat har et firma i Kristiansand

sluttet kontrakt om levering av
16,000 kbm. props. Leveransen er
et ledd i clearingavtalen mellem
Norge og Tyrkia, og vi får tobakk,
oliven, appelsiner, fikener, tørrede
frukter og krom i bytte.

NORSK BÅT BESKUTT
UTENFOR KOREA

Ingen ble drept

(NTB) Det norske lasteskipet
«Helgøy» på 9500 tonn ble torsdag
beskutt av kystbatterier på Korea,
men ingen av de ombordværende
ble drept, heter det i et telegram
som båtens eier, Erling H. Samuel
sens rederi A/S i dag (fredag) fikk
fra sine assurandører i Det fjerne
Østen. «Helgøy» fikk direkte treff
på broen og aile skipets papirer ble
ødelagt, Av de knappe opplysnin
gene fremgår det at skipet øyeblik
kelig satte kursen vekk fra kysten
da beskytningen begynte.

Endel av den i mponerende hvalflåle på Sandefjord havn

Ved Tborøya ligger «Kosmos IV» og Thorshavet>> fovtøyet. Ved Sandar Fabrikker sees «Antaictic» ytteist
og «Kosmos III» innerst. Ved Gonvikodden ligger «Thorshøvdi» og bak denne skimtes såvidt litt av

Oslo, 16. september

Lørdag 17. september 1949

Både de norske
landske selskaper

Nok av kjopere til hvaloljen, men
man må regne med lavere priser
Forniaunen i De Norske Hvaltangstselskapers For

bund, skipsreder Torger Moe uttaler seg om den

For å komme mere på linje med de utenlandske ekspedisjoner
kommer den norske hvalbåtflåte fil å bli adskillig utvidet i kom
men de sesong. De norske kokerier og den norske landstasjon benyt
tet i sesongen 1948/49 109 hvalbåter. I kommende sesong blir hval
båtantallet utvidet med 18. — 13 nybygde hvalbåter og 6 korvetter
som er blitt ombygget i sommer settes inn. Også de utenlandske sel
skaper har utvidet og modernisert sitt hvalbåtmateriell, Antallet av
hvalbåter er øket med 3. Endel av de eldre hvalbåter sjaltes ut,
I alt er bygget 10 nye hvalbåter for de britiske og sydafrikanske
selskaper. Konkurransen om de 1G 000 beregnede blåhval blir der
for skarpere enn noensinne før — noe som vil fremgå av de opplys
ninger formannen i De Norske Hvalfangstselskapers Forbund gir
«Sandefjords Blad» nedenfor.

Sydhavssesongen 1949/50 står for
døren og hvalfangstselskapenes
kontorer er i travel beskjeftigelse
med å legge alt til rette for seson
gen. Ved siden av de rent praktiske
oppgåver med ekspedisjonens ut
rustning må hvalfangstens ledende
menn også legge planer på lengere
sikt. På London-konferansen på
forsommeren i år hørte spørsmålet
om nye regulerende bestemmelser
for sesongen 1949/50 til det viktig-
ste på dagsordenen.

Vi spør formannen i De Norske
Hvalfangstselskapers Forbund,
skipsreder Torger Moe, om hva de
nye bestemmelser går ut på og
hvorledes de vil virke.

— For de pelagiske ekspedisjoner
er som bekjent åpningsdagen for
bardehvalfangsten forskjøvet en
uke, nemlig fra 15. desember til 22.
desember, sier herr Moe. Avslut
ningsdagen for bardehvalfangsten
ble satt frem fra 1. april til 7. april.
Fangsttiden kommende sesong vil
således være 3Y2 måned i likhet
med foregående sesong. Maksi
mumsfangsten er som i de tidligere
sesonger etter krigen satt til 16 000
blåhvalenheter og skal
opphøre når dette antall blåhval
enheter er nådd. Forskyvningen i
fangsttiden vil en noe min
dre beskatning av blåhvalen, idet
denne som bekjent hyp
pigst i de antarktiske vårmåneder.
Knølhvalen har i den pelagiske
fangst vært fredet siden 1937/38
sesongen, men det ble på siste in
ternasjonale hvalfangstkonferanse
besluttet å tillate en 1250
dyr. Dette tilsvarer 500 blåhvalen
heter som skal inkluderes i de
16 000. Dette vil bety en tilsvaren
de mindre beskatning av blå- og

silt hvalbåtmateriell

«Thorshammer».

forestående Sydhavssesong

finnhvalen.
— I en melding som ble sendt ut

gjennem Norsk Telegrambyrå for
noen dager siden, står det at det
kommende sesong skal delta 10 nor
ske, 5 britiske, 2 japanske, 2 rus
siske, 1 nederlandsk, 1 argentinsk
og 1 chilensk kokeri. Er det riktig
at England og Russland hver skal
utvide sin flåte med 1 kokeri, og at
Argentina og Chile begge skal sen
de 1 kokeri på feltet kommende se
song ?

— Nei, det er fullstendig grepet
ut av luften. Fangsten vil i kom
mende sesong bli drevet av de sam
me kokerier og landstasjoner som
i foregående sesong, nemlig

10 norske kokerier
3 britiske »
1 sydafrikansk »
2' japanske »
1 hollandsk »
1 russisk » samt
3 landstasjonen

— Er det noen utvidelser av
hvalbåtflåten ?

— Som bekjent har de britiske
kokerier etter krigen benyttet ad
skillig flere og større hvalbåter enn
de norske kokerier. For å komme
mere på linje med de utenlandske
ekspedisjoner blir den norske hval
båtflåte adskillig utvidet kommende
sesong. I sesongen 1948/49 benyttet
de norske kokerier og landstasjon
108 hvalbåter, mens de samme ko
kerier og landstasjon i år vil benyt
te 126 båter. Dette er en økning på
18 hvalbåter. De britiske kokerier
og landstasjon benyttet i sesongen
1948/49 60 båter og vil kommende
sesong benytte 63 båter. Det vil si
en økning på 3 hvalbåter. De nor
ske ekspedisjoner setter inn i fang
sten kommende sesong 13 nybygde
hvalbåter og 6 korvetter som er blitt
ombygget i sommer. De britiske og
sydafrikanske selskaper setter inn
10 nybygde hvalbåter. Vi har ennu

og de ulen-
ulvidef
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ikke fått noen opplysninger om
hvilket hvalbåtmateriell det russi
ske og hollandske og de japanske
kokerier vil benytte.

— Hvorledes er oljemarkedet ?
— Hvaloljen utgjør bare en liten

del fettforsyning, og pri
sen på hvaloljen og avsetningsfor
holdene er derfor bundet sammen
med hele olje- og fettmarkedet. På
grunn av de økonomiske forhold er
varer fremstillet av fett og oljer
fremdeles rasjonert i en rekke eu
ropeiske land. Behovet er derfor
holdt kunstig nede, og da produk
sjonen av oljer og fett på den an
nen side er gått noe opp, er det ik
ke lenger så stor avstand mellem

tilførsel og og etterspørsel — pro
duksjon og behov. Det er imidlertid
fremdeles nok av kjøpere, men man
må nok regne med noe lavere priser
på neste sesongs produksjon enn
det man fiikk for 1948/49 produk
sjonen.

— Hvorledes ligger sperfnolje
markedet an?

— Det har jo i de senere år vætt
en ganske stor produksjon av
spermolje. Først og fremst har et
britisk kokeri drevet spermfangst
på Peru, og dernest har kokeriene x
Antarktis i større utstrekning enn
det som var vanlig»før krigen, pro
dusert spermolje. Da også den øko
nomiske situasjon i Europa har
vanskeliggjort omsetningen av
spermolje, har produksjonen i de
senere år vært større enn det mar
kedet har kunnet avta, og prisen er
dermed fait ganske betraktelig.

— Når man snakker om fall i pri
sen på produksjonen, er det nær
liggende å spørre om det er noe
nedgang å spore i driftsutgiftene?

o—• Brenseloljeprisene og tank
båtfraktene har gått atskillig ned
siden i fjor, men for øvrig må man
-egne med at de andre utgiftspos:
tene vil bli som i sesongen 1948/49.
På den annen side skal de norske
ekspedisjoner bruke atskillig flere
hvalbåter enn i sesongen 1948/49,
således at de totale driftsutgifter
ikke vil gå noe vesentlig ned.

— Hvor mange norske mannska
per regner De med vil bli ansatt på
de norske ekspedisjoner kommende
sesong?

På norske kokerier, landstasjon
og hvalbåter var det i fjor ansatt
4,263 mann. Mannskapsstyrken om
bord i kokeriene og hvalbåtene har
en tendens til å gå noe oppover og
hertil kommer da det økede hval
båtmateriell som de norske ekspe
disjoner skal ha kommende sesong.
Man regner derfor med at det i se
songen 1949/50 vil bli ansatt ca,
4.700 mann på norske ekspedisjo
ner. På de britiske og argentinske
ekspedisjoner regner man med at
det vil bli ansatt ca. 2,700 mann.

— Har hvalfangstselskapene hatt
noen vanskelighet med å skaffe
mannskaper?

— Nei, når det gjelder hvalfangst
er det folk nok, og selskapene har
lange lister over hyresøkende som
ikke kan skaffes stilling. Til en
kelte spesialstillinger, f. eks. hval
båtmatros, har det dog ikke vært
lett å skaffe øvede folk.

Torger Moe
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Grunnlagt 1860.
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Agent for D.A.i.

Arrangerer billetter for reise

på sjoen og i luft en.

Tegner allslags forsikring.

ItliigT telefon 3080.



; Apoteket «Hvalen».

har vakt denne uke og lukker kl. 17.
Det annet apotek lukker kl. 16.

Vakthavende apotek er søndag
lukket meldem kl. 13—16.

Vakthavendea adresse og telefon
nummer oppslått på apotekets dør.
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Foran sydhavs
sesongen 49-50

Det blir ikke greit å være hval
når den armada av hvalbåter som

nu rustes ut opptar fangsten den 22.
desember i Antarktis. De utenland

ske selskaper har lenge ligget for
an de norske både med hensyn til
hvalbåtenes antall pr. ekspedisjon
og hva deres styrke, fart og større!-
se angår. Som det vil fremgå av dt
opplysninger formannen i De Nor
ske Hvalfangstselskapers Forbund,
skipsreder Torger Moe, gir i dagens
avis, vil dette skjeve forhold for en
stor del bli rettet på i den kom
mende sesong.

Det er bygget 13 nye hvalbåter
for norsk regning. Videre er det
innkjøpt og ominnredet 6 korvet
ter — store, sterke båter som bl. a.
egner seg utmerket for slepning av
hvalen. De utenlandske selskaper
har også forbcdret sitt hvalbåtmate
riell. 10 nye hvalbåter er bygget for
de britiske og sydafrikanske sel
skaper. — Disse båter vil for
den største del bli satt inn istedet
for eldre, slik at tilveksten i antal
let hvalbåter bare blir 3 for disse

ekspedisjoner.
Det er neppe tvil om at denne

store styrkelse av hvalbåtmaterieL
let i seg seiv er et bevis på at hval
bestanden er synkende. Det må
ekstraordinære foranstaltninger til
for å holde fangsten og produksjo
nen oppe. Men seiv om materiellet
er forbedret og jakten på hvalen så
ledes effektivisert, vil kommende
sesong ikke innebære noen øket på
kjenning på hvalbestanden sam
menlignet med de siste sesonger.
Tvertimot ble det på London-konfe
ransen fattet beslutninger som be
tyr en viss lettelse. Forskyvningen
av sesongen en uke bakover er et
ledd i arbeidet for å beskytte blå
hvalbestanden. Tillatelsen til å fan

ge endel knølhval betyr også at blå
hvalen (og finnkvalen) skånes noe
Men påkjenningen på hvalbestanden
vil fremdeles være meget stor og
spørsmålet om ytterligere begrens
nihg kan nok bli aktuelt.

Foruten bekymringene for hval
bestanden kan man — som herr

Moe peker på — også vente fallen
de priser på hvaloljen. At man i ut
landet har planer om å starte nye
ekspedisjoner under slike omsten
digheter er for oss nordmenn tem
melig uforståelig.

Som vi nevnte i fjor er spørsmå
let om man kan øke produksjons
verdien ved å utnytte råstoffkilden

hvalen bedre, en vanskelig og lang
siktig affære. De norske hvalfangst
selskaper har i mange år drevet
eksperimenter som har kostet man

ge millioner kroner, og det arbeides
fremdeles med saken.

Dét er som man vil forstå, ikke
under de lyseste utsikter at hval
fangerflåten i høst stevner sydover.
Men er man heldige med vær- og

fangstforhold, kan man forhåpent
lig oppnå gode resultater.

Ennå gjenstår noen hektiske uker

før ekspedisjonene forlater de hjem

lige farvann. Både verksteder, fa-  
brikker og leverandører er i travel
virksomhet med å ruste ut flåten.

Alt blir lagt så godt til rette for

fangsten som det går an — det kan
det iallfall ikke være noen tvil om.

Ansvarshavende redaktør ;
Arne Hoffstad.

Telefoner:

3882
2623
2016

Sporbruddel ved

Utmerket arbeide av

lende arbeide i går da de tok fatt
på å få' reparert skadene øg få
bragt vognene opp på skinnegan
gen igjen etter avsporingen. Etter
et iherdig arbeide hadde man alle
vogner på rett plass kl. 13,30 og kl.
15,30 var bruddstedet klart for tra
fikk. Den store konduktørvognen
ble jekket opp på skinnegangen cg
sandvognene ble av lokomotivet
trukket vekk fra bruddstedet og
senere løftet på plass.

Sandefjords Blad hadde straks

LETTERE VÆR
Sydiigere del av Østlandet med

Oslo: Lett bris, overskyet vær med
regn eller regnbyger, fra lørdag et
termiddag eller lørdag kveld blir
det eterhvert delvis oppklarende
vær, ryien utrygt for enkelte spred
te regnbyger.

Gullbryllup
feires søndag 18. sept. i Rekke

vik av herr Hans Olaf Andreassen
Åsheim og frue Martha Elise, f.
Fredriksen.

Sølvbryllup
feires tirsdag av Anders Evensen

og hustru Hilda f. Larsen. Adr.
Sannes, Tjølling,

Bryllup
feires i dag 1?. sept. på Bøe av

frk. Ida Solhaug og herr Kjell Hem.

Formiddagsbryllup
feires lørdag 17. september på

Continental, Oslo, av kontordame
Ingeborg Christensen Vindal og
disponent Willy Wilhelmsen,
Strømborgvei 42, Bygdøy, Oslo.

Ekteskap
inngås onsdag 21/9 av frk. Lilly

Nalum, Østre Halsen og hvalfanger
Trygve Thidemansen, Kvelde. Adr.
for dagen: Hotell Farris Bad.
Ekteskap

inngås i formiddag av fru Kristi
ne Sofie Larsen og elektriker Ing
vald Ludvigsen, Sandar.

Adr. for dagen: Kong Carl.

Det iyses for:
kontorist Knut Hansen, Sandar,

og friserdame Bergljot Marie Bor
ge, Lardal.

— skobsarbeider Sverre Samuel
sen, Elstad i Stokke, og hmv. Gun
hild Olsen Hvitåf, Hvitåf i Sauhe
rad.

Jernbanens folk gjorde et strå-

Slik så det ut ved Bommene i går morges.

reparert

etteråt arbeidet var ferdig en sam-
tale med ingeniør Iversen, bestyre
ren av Vestfoldbanens ombygning.
Han mente at denne avsporing vil
forsinke ombygningen litt, men
ikke så meget at åpningen av den
normalsporede ikke kan finne sted
den 3. oktober. Banen skal være
ferdig til den dagen, om man så
skal arbeide natt og dag. Sandtoget
skulle i går ha foretatt to turer,
men det tale det selvsagt ingenting
av. Dessuten skulle lokomotivet, ha
vært benyttet til skinneutlegging
mellem Eidanger og Larvik. Man
er med andre ord kommet noe etter
den egentlige timeplan, men ikke
mer enn at man kan få tatt det
igjen.

Avsporingen anser ingeniør Iver
sen å være det rene uheld, og man
får håpe at det ikke blir fler før
selve åpningen av den normal
sporede.

Trafikken forbi bruddstedet gikk
meget greit. Passasjercne ble frak
tet fra jernbanestasjonen til Tem
pobanen med to av Auto-Buss rute
biler, og gods og post gikk med
lastebiler.

95 år
I morgen søndag den 18. septem

ber fyller fru Waldine Stickler,
Tønsberg, 95 år.

En stor aftenunderholdinng
går av stabelen på Solløkka i

kveld. Det er badstuekomiteen for
Helgerød krets som står for arran
gementet. og det er lagt opp et stort
og godt program.

Hvalfangervalsen
En vestfolding, pianostemmer

Sigv. Kleven, har laget en ny me
lodi «Hvalfangervalsen» som er spilt
inn på grammofon.

Lørdagssiden
«Oss imellem», bridgespalten og

endel annet underholdningsstoff må
på gurnn av den overveldende an
nonsemengde vente til mandag.

Full mann fait ned en trapp
i Torvgaten

En beruset mannsperson fait i går
aftes ned en trapp i Torvgaten. —
Mannen ble liggende ved foten av
trappen. Politi og læge ble budsendt
Heldigvis så det ikke ut til at man
nen hadde nauel noe av medfarten
og han ble da omgående anbragt i
fyllearresten hvor han har tilbragt
en rolig og — forhåpentlig — be
hagelig natt. ?

Politiet melder :
3 mann i fyllearresten

jernbanefolkene

Bommene

gar

Lørdag 17. september 1949

VACUUM s SMØREOLJER

BELDAMS PAKNINGERr r-s n<a-. . ru r

NORSK STÅLTAU j ,
RAYTHEON RADAR

JOTUN SKIPSMALINGER

Potetferien ved Sandars os: San
defjords skoler skulle etter planen
begynne mandag. På grunn av det
elendige været de senere dager, er
imidlertid feriens begynnelse utsatt
til onsdag.

I helgen skal Store Bergan i il
den med både 2. divisjonslaget og
C-laget.

C-laget skal ha Sandar på Fram
nes lørdag.

2. divisjonslaget spiller søndag
mot Nøtterøy på deres bane.

Observasjoner :
Barometerstand 769 mm.
Temperatur kl. 8 i dag 13 gr.
Høyeste temp. siste døgn 15 gr
Laveste temp. siste døgn 12 gr
Nedbør 10,3 mm.

Andebu-boken
som skal være en fortsettelse av

Lorentz Bergs bygdebok ventes å
være ferdig om en 2—3 år forteller
komiteens formann, Ludvig Gallis
til Bygdenes Blad. Komiteen som
arbeider med boken består for øye
blikket av Ludvig Gallis, formann,
Asbjørn Lie, sekretær, Oddmund
Kjæraas, kasserer, Ivar Bjørndal,
Knut Tveitan, og Kristian Hynne.

Komiteen foreslår imidlertid at
komiteen utvides med følgende nye
medlemmer ; Nils Grytnes, Chr.
Haugan, Andreas Askjem, Jørgen
Skjelland, Harald Holand, Frants
Hvitsten, og Odd Gallis.

Tuberkelmatrikkelen i Stokke
nelsesøsteren i Stokke arbeider

med tuberkulosematrikkelen for
herredet. Hun er nu ferdig med tre
kretser, den siste var Feen krets.
Av 5300 personer som skal under
søkes har omkring 2000 nu vært un
derkastet prøven, forteller Bygde
nes Blad.

FØRSTE KlASSES UTSTYR -

Fra min forretning kan jeg bl. a. levere

Høires Valgkamp

i Vestfold

I dag taler :
Andebu : C. J. Hambro.
Stokke : P. Wright.
Tjømø: L. Burull.

I morgen taler :
Svelvik : P. Wright.
Konnerud: Møller Warmedal

Sande : C. J. Hambrp (etterm.)
Horten : C. J. Hambro (aftenen)

Poieiferien begynner
onsdag

Store Bergan mot
Nøtterøy

K L A Sl
ni n

DEKK- ØG MASKINREKVISITA M. M.
H & \

EIVIND ANDERSEN & CO.
HENNING BLIGSETT
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Thor Dahls Claic 1—5.
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Datnpskipsekspedisjon
All slags assuranse
Maskinolje — Passasjerbilleller — Reiseordninger

Eivind Andersen

Borger Iversen
Henning Bugsett
Bryggékontoret

o
il

ilralilsc

IG .1E IN!

CAUSTIC SODA

TELEGRAM ADRESSE; «EIVIND»

UYSSEUTSTYR

GRØNNSÅPE

PUSSEGARN OG FILLER

VERA LINOLJE

16 lankbåter til fangstfeltet
10 iil de norske og 6 fil de britiske

og sydafrikanske selskaper
Vi hitsetter en fortegnelse over de transportbåter som skal til

fangstfeltet til de norske, britiske og sydafrikanske ekspedisjoner.
Hvilke transportbåter hollenderne, russerne og japanerne skal ha fo
religger det ikke noen opplysninger om.

Kokerier:

Kosmos III, Kosmos IV

Pelagos
Antarctic, Suderøy

Thorshavet, Thorshøvdi,
Thorshammer

Sir James Clark Hoss
Norhval
Empire Victory

Balaena

Southern Venturer, Southern Southern Garden
Harvester Southern Opal

Southern Collins

Det skulle etter dette bli anledning til å sende adskillig post til
feltet. Nærmere besk.ied herom vil bli gitt i god tid før transportbåte
nes avgang.

VELLYMET SESONG

EIVIND ANDERSEN

(ETABLERT 1916).

TELEFONER

Spedisjon — Klare riag
Kull — Brenselolje —

Kontor 2522,
» 2624, 2522,
» 3401, 2522,
» 2625,

Vikingen
Polarsol
Beaufighter

H Polartank

SANDEFJORD

Fernpark
Jaspis

f * Anna Knutsen

BORGER IVERSEN

Transportbåter:
Kosmos V
Jalta

Thorsholm
Thorsøy
En tankbåt til

Lisita

Sandefjord kirke

Over hele landet holder Røde
Kors nu sin årlige uke, og i en rek
ke av landets kirker er det ofring
til Røde Kors’ arbeide.

I morgen blir det ofring til inn
tekt for Røde Kors i Sandefjord
kirke, og det er sikkert mange som
også på denne måte vil være med
og gi sitt bidrag til det store og om_
fattende arbeide Norges Røde Kors
driver.

Samlar kirkes søndagsskole

avholder førstkommende mandag
høstfest i UngdomsforeningePs lo
kale.

Poruten søndagsskolebarna og
foreldrene innbys hjerteligst alle
som ønsker å begynne i søndags
skolen. samt tidligere elever.

Det blir tale av prost Prytz og
for øvrig et rikholdig program. En
liten ting til utlodning medtas. Se
for øvrig annonse.

Dnbarry
prcparatenc

7. WIVEX PARFUMERI

Privat 2695
» 2415
» 7131
» 2612

taler for seg seiv
DE FÅR DEM

Kongensgt. 7.

- ofring

Carl Falkenberg.

Olav Th. Dybvik

MASKIN-

DEKK5-REKVI5ITA

BY55EUTSTYR



7439 nordmenn beskjeftiget på syd-

havsflåten - en stigning på 513 mann

De første hvalfangere er allerede i å spore sammenlignet med fore
dradd sydover. Det gjelder mann- | gående år.
skapene til landstasjonene på Syd
Georgia. Den første av de norske
ekspedisjoner dro fra Sandefjord i
fjor den 15. september. Det var fl.
kokeri «Thorshavet», I år blir av
reisen utsatt ca. 1 måned. Dels er

som bekjent fangstsesongen forskjø
vet en uke bakover og begynner
først den 15. desember mot 8. de
sember i fjor — dels vil det i år ik

ke bli drevet fangst på spermkval
før hovedsesongen setter inn pa
grunn av at spermoljemarkedet ik
ke kan ta imot mere av denne vare.

Det hersker i disse dager et hekt

isk liv på håvnen i Sandefjord og
de andre hvalfangstbyer. Mange av
de flytende kokerier er kommet til

bake etter endt tur til reparasjons
verksted og de øvrige vcntes med
det første.

Alle hvalfangerflåtens forskjelli
ge leverandører, reperbaner, meka
niske verksteder — kjøpmenn, bøn
der og andre leverandører arbeider

under høytrykk for å få alt ferdig.
Vanskelighetene med vareknapp
het og materialmangel er fremdeles
meget store, seiv om en bedring er

NORSKE KOKERIER :
Fl. k. «Sir James Clark Ross»

» «Thorshammer»
» «Thorshavet»
» «Thorshøvdi»
» «Kosmos III»
» «Kosmos IV»
» «Norhval»
» «Pelagos»

L.st. Husvik Harbour

Tilsammen 126 (108) 4734 (4210)
(I sesongens løp kom det til en en hvalbåt så det samlede fall ble 109)

UTENLANDSKE EKSP.:
De fl. k. «Empire Victory», Ba
laena», «Southern Harvester»!
og «Southern Venturer»
L.st. Leith Harbour og Gryt
viken!•

f  .'*
i i.é*

Hertil kommer ca. 1300 uten
landske mannskaper (mest engelsk
menn).

Foruten ovennevnte ekspedisjo
ner vil det hollandske fl. k. «Wil
lem Barendsz» samt de japanske
kokerier «Hashidate Mani» og «Nis
shin Maru» drive fangst i Antarktis
kommende sesong — Det samlede
antall mannskaper på de japanske
ekspedisjoner ble iføige en oppga
ve fra London oppgitt til ikke min-

0 norske kokerier

sydhavssesongen

Dei norske hvalbåi
aniall økei ira 101

Oversikt over materiell

» «Antarctic»
» «Suderøy»

og mannskaper

1949-50

lil 119

l

Som bekjent har den norske hval
iangerflåte hva gjelder antall
langstbåter pr. ekspedisjon ligger
endel etter sine utenlandske kon
kurrenter. De norske hvalbåter har

heller ikke vært så store, så moder
ne og sterke som de utenlandske.

Dette er for en vesentlig del rettet
på for den forestående sesongs ved
kommende.

Den samlede fangst er også for
kommende sesong fastsatt til 16 000
beregnede blåhval. Som bekjent
nådde man dette tal] siste sesong
en tid før den fastsatte slutt-tid ut

løp. I kommende sesong vil det ut
videde fangstmateriell — hvis fang
sten går noenlunde bra — mulig
gjøre en ytterligere forkortelse av
fangstsesongens varighet.

Vi hitsetter en oppgave over de
kokerier og landstasjoner som vil
delta i kommende sesong sammen
stillet med antall hvalbåter og an
tall nordmenn beskjeftiget ombord

(tallene i parentes gjelder fore
gående sesong) :

Hvalbåter : Antall nordmenn :
H Cl 1) 450 (417)
11 ( 9) 380 (330)
13 (11) 430 (427)
14 (11) 500 (427)
15 (11) 547 (450)
15 (11) 555 (450)
13 (10) 4S0 (430)
10 ( 9) 375 (360)
10 ( 9) 360 (355)

7 ( 7) 261 (245)

119 (101) 4408 (3891)
7 ( 7) 326 (319)

196

der enn 2670, men man må vel da
ha regnet med mannskapene på
hjelpeskipene og på transportflå-
ten.

Siste sesong fanget «Willem Ba
rendsz» med 10 hvalbåter og had
de i alt 426 mann. De 2 japanske
ekspedisjoner fanget med 7 hval
båter og hadde henholdsvis 561 og
504 manns besetninger.

Fra Slavaekspedisjonen forellg
ger ingen opplysningen man kan
vel imidlertid gå ut fra at ekspedi
sjonen skal til fangstfeltet også
denne sesong. Fl. k. «Slava» fan
get siste sesong med 12 hvalbåter
og hadde i alt 640 mann.

Sammenligner vi hvalbåttadene
for de norske kokerier i år med
hvalbåttaliene i fjor så er det gjen
nomsnittlig© antall hvalbåter pr.
ekspedisjon øket fra 10 til 12. I fjor
fanget i alt 101 hvalbåter for de
norske kokerier, mens det kommen
de sesong vil fange 119. Antaliet av

56 (53) 20SS (2030)

14 (14) 639 ( 556)

* „ 1 I Ja* 11a bansen greide det heller ikke

og l landstas on delfar 4*ss- we“
‘ ** J Teatret var 3/4 fullt. Stor app

laus og fremkallelser. Det fore
fommer meg at Riksteatret kurande

g.iory et heldigere valg til sin
nksturne enn dette sorgsordinerte
°g psykologisk yanskelige stykke

Et lystspill ville vært bedre før
ste gang.
, Siben, når publikum rundt i lan
det bhr mer teatervant kan man by
rrem de gedigne, psykologiske
ting.

Ego.

7439 (6796)

hvalherler til de norske kokeriene er
således øket med 18.

I forrige sesong var der i alt be
skjeftiget 6 926 norske mannskaper
på hvalfangerfåten i Antarktis. I år
er tallet øket til 7 439, en stigning
på 513.

Slaktermester Lauritz Pedersen
fyller 70 år i dag, 17. september.
Han er født i Sandefjord og er sønn
av firmaets grunnlegger, Guttorm
Pedersen, som i 1870 begynte for
retning i Torvet 4.

Etter, konfirmasjonen var Lau
ritz Pedersen til sjøs med seilskip
et par ar, hvoretter han fikk sin
slakter utdannelSe hos faren og i
Oslo. 1902 overtok han firmaet og
kjøpte i 1927 P. Edv. Pedersens for
retning i Storgaten 1. En tid drev
han begge forretninger. men ved
Jernbanealleens forlengelse ble
Torvet 4 solgt og flyttet. (O. Hj
Ekeli har forretning i huset nu')
Hans bedrift er nu samlet i Torvet
1, hvor han hadde planer om å opp
røre et moderne forretningsbygg.
Li igen satte imidlertid en stopper
for disse planer.

I 30 ar var Lauritz Pedersen med
lem av bystyre og formannskap og
hadde ogsa andre kommunale til
utshverv. Dertil var han medlem av
Pnvatbankens styre fra rekon
struksjonen, medkem av forstander
skapet io Sandefiords Sparebank og
var ogsa medlem av styret i A/SØrnen.

Ha nhar videre nedlagt ef
arbeide i Godtemplarlosjen og inne
har verdenslosjegraden.

o Lauritz Pedersen kan se tilbake
pa.et rikt liv til beste for den by
hvis vel han alltid har vært så le
vende interessert for.

Riksteatret oppførte i går Stig
agermans skuespill; «I skyggen aven helt».
Stykket handler om heltedyrkel

se og hvordan den kan knuge en
svak mann ned. Handlingen foregår
tysVerne 3°m har Vært okkupert av

Dagerman har fått frem den
b?å 'SkamH fil{ t ,tfpsyk'Oloffi ganske
ora, kanskje litt overdrevet Men
der er mange gode trekk.

i*'*61' skddret hvordan den
forsakte gut ten blir når han tro?
seg elsket. Han får mot. Hvordan
ke?!ttanVf'?*6 ' da han mer"

som han alltid wredd Det””

3r.p*Æ‘„r at h-
Signe Tharaldsen spilte fru Au

ffelica s rolle. Hun var kanfk?e Htt
foi outrert som den hatefulle mor
En iolig, kjølig forakt ville ha vært
bedre, forståeligere. vært

Alired Solaas spilte sønnen Ga
biiel, en vanskelig rolle Men hnn
klarte den. Fra den første aaktmo
iaff n niderkuflses følelse, opp til
foitvilelsens høydepunkt. De^var
ftykket 6SP lerkUnst Solaas bar

Ingeborg Steffcns var den unre
mken Therese. Hun hadde flere go
de scener, spesielt i de to scene?
hvor hun og Gabriel er .alene Men
hun burde kunne ha gjort noe mer
Ut^„ rollen som helhet er
Ti Wl V ramei'-Johansen spilte
Thereses tilbeder. Rollen var ikkl
av noen større betydning Qg va?
ikke sa god a spille, Kramer-Jo.»

Riksieairei
I skyggen av en helt.

VO år

Lørdag 17. september 1949.

Hvalfangstekspedr-
sjonene drar i iiden

10 okibr.—10 novbr.
De endeligfe for

nvaltang:stekspedisjonene er ennå
las tatt, men det blir omtrentslik:

«Empire 'Victory» 10. oktober.
«rhorshammer» 12. oktober.
15. oktober: «Norhval». «Thors

navet» osr «Balaena».
20. oktober: «Antarctlc», «Kosmos

Ul» ogr «Kosmos IV».
25—-30. oktober: «Thorshøvdi».
Sist i oktober: «Pelagfos».
2. november: «Southern Ventu

rer»,
iO. november: «Southern Harvester».

For «Sir James Clark Ross» off
«suderøy» er ikke oppgitt noen av.
ffangsdata enna.

Aldersfrygdedes Forening
dag31* hå Sandar tirs-
Det store Røde Kors arrangement

som skulde vært avviklet på Sta
ble avlyst på grunn av

det darlige vær. Det er meningen
at arrangementet skal gå av stabe
len en dag i neste uke.

REPRESENTANT FOR NORGE: A f* STT

INGENIØR OSCAR HANEBORG AKIIEBOLAGET BOFORS

MASKIN- OG AGENTURFORRETNING BOFOIR^
URANIENBORGVEIEN 1 - OSLO BW  

BUKDSTOFF OG SKIPSHALINGER

 

Terner verd ler

1) Større utgangshastighet på harpunen,

2) Bakladningsimekanisime med. vertikal
kile, lett å manøvrere.

3) Sikring for avtrekker på skjeftet.

4) To rekyKjreimser, en på hver side av
ildrøret.

5) Effektive fremgangsbremsen.

Tilvirket av BOFORS KANONSTÅL av
høyeste kvalitet.

Vekt av ildrør og mekanisme 440 kg

BOFORS
HVALKANON

MODELL 1946

R**»

% ÆS& •

* PAMPEN

Den ideelle pumpe for skipsbruk til fordring av:

Oljer—bilgevann—ferskvann

sjøvann og kjølevann.

Godkjent av Lloyds.

Mmskis^KEtåhésih,

ALLE TENKER
PÅ SBNE

DU MÅ SØRGE
FOR D8NS

dorbrb hw
Stiftet 1844

, Livsforsikring Livrenter

URMAKER OG OPTISK

Endre

Kongensgt.

FORRETNING

Sandefjord



j. 14. s. e. Tref.

1Det som e.% uaqe, —
Jesus var kommet til sin barndomsby, Nasaret, hvor han

etter sedvane på sabbatsdagen gikk inn i synagogen. Her forele
ste han fra Esaias 61. kapitel hvor der er skrevet om ham: «Her
ren har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige, for å
gi fanger frihet, og forkynne et nådens år fra Herren.»

Ba han hadde lest disse ord, Ulla han: «I dag er dette skrif
tens ord oppfylt for eders øyne.»

Alle undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans
munn, og det har sikkert gledet Frélseren hår han i synagogen
så kjente og kjære venner fra barndomsårene som lyttet til
hans ord.

Men plutselig hørtes en stemme: «Er ikke dette tømmer
mannens sønn? Heter ikke hans mor Maria og hans bror Jacob,
Josef og Simon? Han taler om å hjelpe fattige og undeidrykte /»

De så ikke at Jesus var mer enn et ringe bysbarn. De troddé
ikke at han var Guds enbårne sønn som var blitt fattig for at vi
ved hans fattigdom skulle bli rike. Hans ringhet ble en anstøts
sten for dem.

Da Jesus merket deres vantro sinnelag, minner han dem om
to personer i Det gamle testamente som ble hjulpet i sin nød,
nemlig: Enken i Sarepta og den syriske høvedsmann Naaman.

Det hadde ikke fait en dråpe regn i 3y2 år og hungersnøden
var katastrofal. Så sendte Gud profeten Elias til Sarepta, og
enken ble hjulpet «så melet i hennes krus og oljen i hennes kruk
ke tok ikke slutt.»

Den spedalske hærfører, Naaman, hadde på et av sine erob
ringstokter fanget en ung israelittisk pike, som rådet ham til å
søke hjelp hos profeten Elias. Skjønt det var ydmykende for ham
fulgte han profetens anvisning og dukket seg syv ganger i Jor
dan-elven og Me fullstendig helbredet for spedalskheten.

Herren hadde brukt sine ringe redskaper, men troen seiret
over vantroen, da de bøyet seg i ydmyk lydighet for Gud.

Før eller senere kommer nåtidskristne også i situasjoner, da
hele vår åndelige eksistens står på spill. Ved det store internasjo
7iale Ungdomsstevne på Bislet for et par år siden, uttalte afrika
neren Dolvo:

— «Dere som tilhører de gamle kirker med mange års erfa
ring, dere har kanskje vanskelig for å forstå at kristendommen
alltid er en personlig religion. Dere har vokset opp i et land hvor
dere har vakre kirkebygg som er arvet fra fedrene. Ide fleste av
våre landsbyer vil dere se unge kvinner og menn, som vier en dag
hver uke til å bygge sin egen kirke. Å holde gudstjeneste i en av
disse leirhytter kan bety mye mer enn å tilbe i en katedral.

Derfor er Kristus i dag ikke bare den hvite manns Gud. Han
er også Arikas Gud. Og ungdommen fra de nye kirker er en ut
fordring til dere som er ungdom fra de gamle menigheter.»

«Det som er ringeaktet, det som synes ingenting, har Gud
utvalgt for å gjøre det til intet det som er noe for at intet kjød
skal rose seg for Gud.»

Hvordan ble enken i Sarepte og den spedalske Naaman hjul
pet i sin nød? De kapitulerte betingelsesløst og var tilfreds med
hjelpen slik Gud sendte den.

Luther sier, at det Gud først og fremst krever er at vi har til
lit til ham, at vi vender oss til ham i all vår nød og deretter venter{
tålmodig og tillitsfullt til hjelpen kommer og er tilfreds med de
midler han bruker, for vi vet, at det Gud sender er alltid det
beste.

Denne tillitsfulle fortrøstning til Guds allmakt og kjærlig
het, det er den som det kommer an på. «Kall på meg på nødens
dag så vil jeg utfri deg og du skal prise meg!» Gud sier det —. la
oss tro det.

Når hvalkokeriene nå legger ut på sin ferd til klo
dens fjerneste egne, følger varme tanker hver enkelt
ombord.

En trøst er det å vite at båtene er av Norges stol
teste, at utstyret er av det mest moderne og at — ma
drassene er DUNLOPILLI

Følgende ekspedisjoner er utrustet med DUNLOPILLO :

I iK

Munkedamsvn. 5 b — OSLO — Telf. 42 69 44

 i i a sV : -jsv

AV REDAKTØR H. HJELM-LARSEN

Repr.: A/S AUTO MATERIELL

U '» 

«Thorshavet»
«Thorshammer»
«Thorshøvdi»
«Kosmos IV»
«Norhval»
«Sir James Clark Ross»
«Emesto Tomquist»

i 1

Luk. 4. 23—30.

Hvalene er vanligvis kjent for å
være rolige og besindige dyr som
ikke har det med å lage krumspring
eller foreta seg sensasjonelle og vid

Litt utenom det vanlige

Lørcfag 17. sepfemker 1949
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løftige ting. Det hender imidlertid
at de finner på å bryte denne sin
tradisjon, og i så tilfelle kan resul
tatet bli det som vi bringer bilder
av her.

På bildet til venstre ser man et
finnhvalfoster som måler ikke min
dre enn 25 fot. De som ikke vet
bvor langt det er, kan bare sam
menligne med de velvoksne karene
som også sees på bildet, og vil der
ved få et utmerket inntrykk av at
det ikke er noen småhval som hen
ger her.

Bildet til høyre, som viser 5 blå

MUSK BRMDSELOLJ£^

orduer hunkerleveranser
over hele verden.

hvalfoster båret av samme mor, gir
et tydelig uttrykk for at det i hvert
fall har levet én blåhvalhunn som
har vært klar over at det går til
bake med hvalbestanden i Ant
arktis og derfor har villet gjøre sitt
til for å forlenge artens eksistens.
Det er nesten fristende å si at det
'er stor synd at hun ikke fikk føde
sine femiinger, men i så tilfelle
hadde ikke vi kunnet bringe dette
enestående bilde.

Begge toilder ble tatt ombord i
flytende kokeri «Vestfold» sesongen
1936—37.

minner om søndagens møter og om
søndagens ord. Vi kunde godt skri
ve over dagens tekst: Religion på
avveier. En forunderlig situasjon
foreligger: Jødenes Messias og all
verdens Frelser har nettopp talt i
sin hjembys bedehus. Forsamlingen
er slått over hans forkynnelse, men
resultatet av det helg er vantro og
underfundige spørsmål. Den som
hele deres religion stilet hen imot,
han som oppfylte alt deres håp,
hadde nettoppp talt, men hans ord
fait for døve ører. Alt det de fikk
ut av hans forkynnelse og budskap
var krangel om hans familieforhold
Hvor dog gudsfrykt har lett for å
bli oppblandet med småting og ba
gatellen Men Jesus lot seg ikke
stanse, han banet seg veg gjennem
hele snobberiet og forlot stedet.
Han dro videre for å grunne sitt
rike.

EIREE oo MISJON

Sandefjord kirke kl. 9,30 : Søn
dagsskole.
Kl 11,00 : Høymessegudstjeneste
ved sogneprest Falkenberg. Offer
til Røde Kors. Nattverd-Barnevakt.

moremisjonens Hus. Møte kl. 17 ved
pastor Hillestad.

Helgerød Bedehus r Indremisjons
, møte søndag kl. 19. Tale av emis

sær Harang.
Haukerød Kinamisjon har møte hos

Haughem, Krokemoen kl. 18 ved
pastor Dybvik.

Framnes:. Søndagsskole kl. 11
Bedehuset ; Intet møte.

Min kjære hustru, min snille,
omsorgsfulle mor, svigermor, be
stemor, søster og tante

|01ava Johansen
døde idag.

På den øvrige families vegne

Begravelsen foregår fra San
dar kapell til Sandefjord kirke
gård tirsdag kl. 13,

Hjerfelig takk
for all oppmerksomhet på min 60-
årsdag.

Søndag kl. 11 og 19. Gulbrandsen
taler. Musikken samles kl. 17, spil
ler på sykehuset. Søndagsskole kl.
9,30.

Mandag og tirsdag kl. 19,30 bøn
nemøte.

Ungdomsforeningen
har misjonsmøte søndag kl. 20. Tale
av frk. R. Castberg og Kåre Trydal.
Musikk. — Bønnemøte kl. 19,30.

Alle velkommen !

Mandag 19. ds. Bibeltime v/
kallskap. Østenstad. Emne : «Dy
pere inn i bønnen». Bibeltimen be
gynner kl. 20. Velkommen.

Møter søndag kl. 11 og 19. Sang
forfatteren Udd Johansen, og san
geren Einar Johansen og pastor
Korsvold deltar. Veik.

har høstfest i Ungdomsforeningens
lokale mandag 19. ds. kl. 4.

Tale av prost Prytz. Søndagssko
lefilm m. m. Gaver til utlodningen
mottas med takk.

Søndagsskolens barn med forel
dre hjertelig velkommen.

Inng.penger : 25 øre.

Indremisjonens Hus
Møte søndag kl. 17 ved pastor

Hillestad. Alle velkommen.

Råstad Innkjøpslag.
Medlemmer som ønsker kunst

gjødsel til neste år må bestille den
hos forretningsføreren innen 35 ds.

MelodistMrkeu

Sandar, 15/9—49

Anders Johansen

Baptistane
Losjelokalet.

Sandar Kirkes

søndagsskole

Søndag :

Salem.

Halvor Holm.

Chr, K.
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7, A. 0. ANDERSEN & C0.’S EFTF.

SHIPBROKERS & OWNERS
r ,

Telegraphic address: «Pacao» - «Pacaotank» - Telephone: 41 68 80

O^LO

Søndag kl. 10,30 og kl. 18 pastor
Chr. Knutsen. Kl. 12 s.skole.

Frelsesarmeen.

Lørdag kl. 19,30 høstfest. Hjem
forb. arrang. Brigader Lie-Hansen
leder. Fru Sannes m. hjemforb.
strengem. underh. Rikt gavebord.
Entre 50 øre. 5 nr. på inng.bill.

Søndag møter kl. 11 og 20. Tor
vet kl. 19. S.skole kl. 13.45. Briga
de*’ Lie-Hansen leder. Korpsets offi
serer, sold., strengem. delt. Veik.
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I aften kl. 18,30 reprice :
Walt Disneys store musikk

tegnefilm :
FANTASIA

bygd over kjente musikkverker
med Leopold Stokowski som

dirigent.
Forbudt for barn.

Kl. 20,30 :
HENNES ANNEN VERDEN

Olivia de Haviland - Mark Stevens
Bill. fra kl. 18.

Søndag kl. 17,30 : FILMAVIS 36.
Barn adg. Bill. fra kl. 17.

Kl. 18,30 : FANTASIA
Kl. 20,30 : HENNES ANNEN

VERDEN
Forbudt for barn. Bill. fra kl. 17,45

O, F.  K, 13191919.

Æ\ Seriekamp

2. div.
på Haukerød

>S n lørdag kl. 16,30
V RUNAR — KRAGERØ

Kretskamp kl. C.
på Haukerød

søndag kl. 17,15 :
RUNAR — T. K.

Entre kr. 1,— og 0,50.

Bedriftssfkkelløpet
1949

går fra Haukerød fk. søndag kl. 10
v Arr. : Sykleklubben.

holdes på Haraldsrød (Unneberg stoppested) hos Magnus Berg onsdag
den 21. sept. fk. kl. 14. Av det som skal selges nevnes : 5 kuer i alder
3—6 år, forskjellig kalvingstid, 4 kviger, alvshoppe 8 år, blodsføll 1 år,
hoppeføll (samtlige hester sertifisert), så godt som ny traktor med til
behør, ny hakkelsmaskin, 3 høyvogner, potetopptaker, 2 fjærharver, en
hesters slåmaskin, treskemaskin, rensemaskin, trille, fjærvogn, fire
hjulsvogn, lemvogn, elektr. gjærde, 2 støytekjærrer, 2 arbeidsseler, en
nysølv og en traversele, sulky, separator, melkespann, ca. 20 000 kg. høy,
plyschmøbl. m. m.

Tilslag til og med kr. 100,— betales kontant, forøvrig 3 mndrs. kre
ditt for vederheftige kjøpere.

HØR KOMMUNISTENE på Sandefjord torv søndag 18. sept. kl. 16.
Opptreden av N. K. U. — Foredrag: ARNE HOFMOEN, Drammen.

Frivillig auksjon over besetning

VALGMOTE

= + 8,

og gårdsredskap

Appell: Eivind Svensen, Tønsberg,

DET VIL HELST GÅ BRA

Reprise.
med komikeren George Formby

Barn kr. 0,75. Unumr. bill. fra kl. 16

etter Sven Sabros bok om sin far
Mogens Wieth
Karin Nellemose
Ib Schønberg
Louis Miehe-Renard.

Forbudt for barn. Bill. fra kl, 17

på Stadion i dag kl. 17 (5)

Fram—Ballklubben
Entre kr. 0,50 og 0,25

Fru Nora Jacobsen gjenopptar
sin praksis 20/9,

Bneste forretning som garante
rer grisene og derfor i egen inter
esse sender stor, god gris.

Grei kundebehandling har gjort
forr. meget populær. Telefon Tøns
berg 2246. Skriv helst adr. Hegge
dal.

Lensmann Tom Sandkleven.

Kluoieairet

Kl. 16,30 barn adgang,

Kl. 18,30 og 20,30
KAMPEN MOT URETTEN

Kretskamp

Mensendieck

gymnastikk !

Innmeldelse til tlf. 29 74

BLÅ VIMPEL

Klasse gutter

OB IO IN ID I E

Cør3ag 17. sepfemBer 1949

Aut. rørlegger,
Telef. 2957. Skiringsalsveien 30

Nybygg og reparasjoner

nyoppført, 60 kvm., beliggende til
Tønsbergfjorden, godt egnet til fi
sker eller sommersted, ledig til inn
flytting, tilsalgs for pristakst kr.
28 000,—.

Henvendelse
lensmann Tom Samlkleven.

Potetkasser

tilsalgs fra lager. Kr. 3,20 pr. kasse.

Pen drakt tilsalgs.
Sort stripet, størr. 42, uten punk

ter. — Telefon 3820.

En dobb. kokeplate
tilsalgs. — Telf. 3755 etter kl. 17

Pen brukt barneseng,
brukt vedkomfyr, tilsalgs.

Eksp. anv

Enebolig
i byen tilsalgs mot bytte i leilig
het. Eksp. anv.

tilsalgs. — Hans Klinestad.
Telef. 2919.

Ragnar Abrahamsen A/S

Solid enebolig

Borgheim Bruk, Sem

E

C o p r.

TIL SALGS i

Telefon 134

Matjord

ulli Pio)M|in(iii A/S

> haluo/
W

(VAE)

H TJENESTE LEDIG  

får arbeide

Stillingen som ligningssjef og fol
keregisterfører i Sandefjord kom
mune er ledig for tiltredelse 1/2—
1950. Grunnlønn kr. 7.600,—, 3 al
derstillegg a kr. 500,— etter 3, 6og
9 år, husgodtgjørelse kr. 400,— +
dyrtidstillegg, for tiden kr. 1.847,—.
I tillegg hertil kommer inntekter
fra statsskatteligningen, anslagsvis
kr. 2.500,—. Ligningssjefen har
plikt til uten godtgjørelse å fungere
som formann i ligningsrådet.

Stillingen er innlemmet i den
kommunale pensjonskasse, inn
skudd 7 %.

Det tas forbehold om at stillin
gens innehaver må finne seg i muli
ge endringer i vilkårene for stillin
gen.

Søknad med attestkopier og hel
bredsattest sendes rådmannen i
Sandefjord innen 15/10—1949.

frisk og med godt humør får lett
huspost i liten familie. Kun hver
dage kl. 9—13. God lønn.

Billett mrk. «916».

En innepike
får plass fra 14/10 nær byen. Kun
voksne.

får post

får ansettelse.
SHELL AUTO A/S

B TJENESTE ØNSKES H

med real- og handelsskole -f- 1 års
praksis ønsker post i forr. eller kon
tor. Bill. mrk. «917».

B ØNSKES KJØPT B

S TIL LEIE a

Umøb. vær.

tilleie for stille ordensmann. Gjerne
litt eldre. Sentralfyrt.

 ØNSKES LEIET  

Dame i fast arbeide
søker værelse. Bill. mrk. «918» el
ler telefon 3105.

Reservehjul
mistet str. Sandefj.—Oslo torsdag
1579. Henv. telf. 7144.

inneh. sort og hvit silkekjole mistet
8/9 strekn. Skalleberg—Hasle.

Olsen, Skalleberg. Telef. Helgerød
centr. 56 — 2 opr.

Et hvitt perlebånd med rødskjær
mistet i mai. Kjær erindring. Den
ærlige finner bes henvende seg til
kjøpm. Schelbred, Kongensgt. 10,
mot dusør.

EN GUL DAMEHANSKE
mistet ved Sandar kirke søndag. —
Bes vennligst levert i eksp.

 BORTKOMMET B

3 hjuls sykkel
bortkommet på Veraveien.

Telefon 7178.

Huseby & Kvattum, Freberg.
Telefon 3724.

ligningssjef

SORT SHAMPOVESKE

Potetpellere

Ung' pike

KJØKKENHJELP

Rismyhr Kafé.
Telefon 2849.

BILMEKANIKER

Pål. ung dame

TAPT

TAPT

Eksp. anv

Eksp. anv
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POST

Luftpostfrankert brevpost til Syd
Georgia kan sendes under adresse :
1. Pr. s/s «Orwell», c/o Cory Bro

thers & Co. Ltd. Postbox 39, Per
nambuco, Brasil. Innlevering til
22/9 kl. 12.

2. Pr. s/s «Southern Garden», c/o
Lago Oil & Transport Co. Ltd.
Aruba, N. W. I. Innlevering til
14/10 kl. 12.

Sandefjord postkontor, 16. sept.
1949.

IHovedseriekamp

på Stadion søndag ki. 13

Sandefjord Ballklubb—

Strømmen I. F.

Billettpriser, numr. tribune kr. 2,50, ståplass kr. 1,50, ståplass
barn kr. 0,50. — Forhåndssalg av billetter på vanlige steder.

Sandefjord Guttemusikkorps spiller.

e

Å

NS

'% T på Badet i aften kl. 20. KNUT HANSENS RYTMEKVARTETT
spiller,— |«:

Arr. : SANDEFJORDS UNGDOMSKORPS

OVERRETTSSAKFØRER

TRON OLAV DUHS
m. n. a

Telefon 2222 Rådhusgaten 8
Kontortid 9-3 6-7 (Vis • vis HåndverKeren)

Prosedyre - Booppgjør - Eiendomssalg

STOKKE

Åpent festmøte på Myrvang 17. september kl. 19.30,

Foredrag av

stortingsmann Carl Wright

Musikk av det populære jazzband «Excelsior Band», Skien.

Arrangør : STOKKE HØIREEORENING

MYRYANG

STOKKE

Folkefest Idrdag kl. 20.30.

«Exelsior Band» (ra Skien

Arr. Stokke Høireforening,

«SPISER»

Deres skrivemaskin

fiirgebåndct ?

En bløtere valse hjelper !

Alle dimensjoner på lager.

Aage M. Hausen
Telefon Stokke 329 B

, Norsk stenograf

søkei ny stilling Øst Sørlandet (ikke Oslo). Eng. artium, 12 års praksis,
derav l l/2 år rederikontor, stenografi og sekretærarbeid.

Bill. mrk. «9943. Gjerne shipping» A/S Høydahl Ohme, Oslo.

(V.A.E.)

Til ny Tankbåt

16 620 t. d.w. for tiltredelse ca. 10. okt. søk'1'- ‘
3. styrmann,
telegrafist/sekretær og
3. maskinist

Skriftlig henv. til

SVEND FOYN BRUUN, Tønsberg^

SANDEFJORD BAD

Mandag kl. 18

Foredrag av

Odelstingspresident C. J. HÅMBRO

Musikkunderlioldoing Fri adgang for alle

Arrangører: Sand dr Høire — Sandefjord Høire

VAKTMANN

En absolutt edruelig og pålitelig mann med certifikat kan
få stilling ved vår bensinstasjon.

Sandefjord Bilcentral A/S

OVERRETTSSAKFØRER

TRON OLAV DUHS
M. N. S,

Telefon 2222 Rådhusgaten 8
Kontprtid 9-3 5-7 (Vis a vis Håndverkeren)

Prosedyre - Booppgjør - Eiendomssalg

BILRUTENE

er inntatt i mandagsavisen.

Likkister

Liktøy. — Pent utstyr, det beste
som kan skaffes.

' Rolins

Begravelsesbyrå
Kongensgt. 21. Telef. 2439

I Bjerggaten

har jeg bra tomannsbolig tilsalgs.
For kjøper er 2 rom ledige med
mindre leilighet kan stilles til dis
posisjon for selgeren.

Nærmere ved

Overrettssakfører
TRON OLAV DUHS

Telefon 2222

eller Thorleif Svensen privat 5019.

STØVSUGERE
ankommet.

Kr. 340,—.

Bingens Elektro,
Kongensgt. 15. Telf. 2202

Frø

som er tørt, kjøpes. Send prøver,

oppgi kvantum og telefonnummer.

Å. Michelet

Rådhusgaten 9, Oslo.



Røde Kors-basaren
Praktisk nestekjærlighet — det

passer som motto over Røde Kors’
virksomhet. En verdensomspennen
de bevegelse — en verdensmakt
som virker uten det vanlige hem
melig-hetsfulle spill bak kulissene,
uten diplomatiske fiksfakserier,
men åpent og redelig bare med den
ene hensikt: å hjelpe, å gavne: Der
andre verdensbevegelser griper til
folketalerkunster, til eksaltasjonen,
 til følelsesspillet —der handler Rø
de Kors i det stille. Og seirer gjen
nem sin stillhet, sin lempelighet,
som er noe helt annet enn tilbake
trukkenhet. Sin stilferdige virk
somhet øver Røde Kors forrest i
rekkene, hvorsomhelst og nårsom
hest kravet om medlidenhet og
hjelp reises for at
«over lidenskapens nød, kjærlighet

må seire  »
ni

Vi minner om Røde Kors-basa
ren hos Odd Gleditsch.
Kjøp lodder og støtt saken!

 'S Lilleborg Fabriker

7uné
W\ Mefro-Goldwyrt-Mayer

i

11 val fangerutst yr
Makkoundertøy
Gensere

Sokker og ragger
Våtter
Skjerf

JkmTidemen.-^
<CJy HERREEKV/PER/NG

PRIVATBANKEN I SANDEFJORD A/S

Sam Weller.

* 

Vi

Ethvert oppdrag uUøres promie og omhyggelig.

Bankfunksjonærane
teatersalongen på

Sandefjordsavdelingen
av vellykket fest om

Norske Bankfunksjonærers For
bund åpnet sitt- landsmøte på hotell
Atlantic i går kl. 19.30. Møtet, som
ble ledet av formannen, A. Berg
løff, behandlet en rekke interne sa
ker, blandt annet lønnsspørsmålet.

De delegertes fruer var i mellem
tiden på besøk på Bjørg Deinbolls
tweedveveri, hvor fru Deinboll vi
ste omkring. De fikk se masser av
vakre stoffer i herlige farver. Fruen
fortalte om ull og lærte de besøken
de en mengde om de forskjellige
kvaliteter. Hun fortalte også om sin

LU X kan

gi også Dem
vakrere hud
Massér det fine Lux-skum-

met inn i huden. Skyll først

med lunkent og så med' I
koldt vann, og tørr til slutt

med et mykt handkle.

9 av 10 filmstjerner
bruker Lux Toilet Sepe

Gummidresser
Skinnjakker
Skjorter
Seier
Beiter

mottar innskudd,

bevilger lån,

formidler ulbelalinger i inn- og utland,

åpner remburser og stiller garanlier,

besorger inkasso,

overtar formuesforvaltning

og utfører forøvrig alle almionelige bank

forretninger.

LTS 43-1102

pprø:

Det ble i går ettermiddag avsagt
dom i saken mot den unge Sandar
gutten som i sin tid g.iorde seg kjent
da han kastet en skrivemaskin et
ter en politikonstabel på politikam
meret i Sandefjord.

Retten kom enstemmig frem til å
ilegge tiltalte kr. 100 i bot for for
seelse mot straffelovens paragraf
227 og paragraf 355. Påtalemyn
dighetens begjæring om sikring ble
delvis tatt til følge idet tiltalte må
avgi erklæring på at han ikke vil
nyte alkohol i de nærmeste fem år.

Domfelte forlangte betenknings
tid.

ELEKTRISK HARPUNERING

av hval vil bli prøvet ved norske
ekspedisjoner i Sydishavet kom
mende sesong Prøvene finner sted
på basis av de erfaringer man hø
stet '"“å Norskekysten i sommer med
hvalbåter utstyrt for denne harpu
neringsmetode.

?•'< • ? 

Merino-bukk, Don Juan, og dens
norske avkom, og fremhevet sterkt
at man bør velge de lyse ullfarver,
fordi disse gir de varmeste stoffer.
Fru Ingjerd Hansen overrakte til
slutt nå gjestenes vegne en vakker
blomsterbukett til fru Deinboll.

Kl. 13 dro deltagerne med damer
ombord i «Kosmos III», hvor kap
tein Per W. Lea på rederiets vegne
ønsket velkommen til en utmerket
lunsi i den nve teatersalong.
således ble innviet bankfunk
sjonærene. Arne Gulbrandsen.
Stavanger, folket giestenes takk
Deretter var det omvisning ombord
ved stuert Sverre Enge, sekretær
Johan Gran og styrmann John Fri
stedt Johnsen. De tre omvisere ble
ved besøkets avslutning overrakt
blomster. Fra kokeriet dro man
rett til Verdensteatret. hvor Hval
fangerforbundet fremviste en hval
fangstfilm.

Forhandlingsmøtet fortsatte om
ettermiddagen og varte til kl. 19 og
kl. 20 arrangerte Bankfunksjonæ
renes Samfund i Sandefiord en me.
get hyggelig fest for landsmøtet i
Atlantics festsal.

Det var 138 gjester til bords da
lokalavdelingens formann, Wm.
Eckhoff. ønsket velkommen. Ved
bordet ble det stinget flere sanger
og Ragnar Juelsrud, formann i Os
loavdelingen, takket for festen oe
for arrangementet av landsmøtet?
første dag. Han vakte stor munter -
het ved å sammenligne «Kosmo?
III» med et vesen av hunkjønn.
Forbundsformannen takket for ma
ten.

Etter kaffen var det opptreden av
tryllekunstneren Don Pedro Arnos
som blandt annet lærte bankfolke
ne hvorledes de skulde trylle pen
ger ut av luften. Han høstet stor
applaus. Til slutt spilte Fox Rvtme
kvartett opp til dans med H. Fr.
Friis Olsen som refrengsanger.

Landsmøtet fortsetter i dag kl.
9.30. Kl. 13 er det besøk på Hval
fangstmuseet og lunsj på Odd Fel
low og i ettermiddag avsluttes for
•handlingene, hvoretter det blir fest
middag på Atlantic i kveld kl 19

Hambros foredrag
i Vestfold

Sitt fdrste foredrag under
besøket i Vestfold bolder odels
tingspresident C. J. Hambro
i aft e n i Andebu.

I morg e n. søndag, taler
han i Sande og Horten.

M a n d a g i Sandefjord og
Tønsberg.

T i r s da g i Larvik og
Tjølling.

Skrivemaskinkasteren
fikk 100 kroner i bot

innvier
„Kosmo$
som arrangør
kvelden

Cørcfag 17. sepfember 1949

III”

Forvaltningskapital kr. 31.500.000—
Alle alm. spa rebankforretninger.

«KAMPEN MOT URETTEN» Når
man ha rsett denne danske film,
som nu spilles på Kinoteatret er
man sikkert ikke lenger i tvil om
hvilken stilling dansk film inntar
blant de nordiske land, en sikker 1.
plass. «Kampen mot uretten» er en
ypperlig.film, og danskene har ikke
forsøkt å gi den et populært strøk,
men holdt seg til realiteten. Man
skal vokte seg for å anmelde den
med de kraftigste superlativen men
vi kan ikke fri oss fra åsi at , .
vil være stor synd om Kinoteaxret
skal spille filmen for så tomme ben
kerader som i går.

Filmens rolleliste inenholder en
rekke av Danmarks ypperste skue
spillere, og de presterer da også vir
kelig kunst. Vi nordmenn har god
grunn til å være misundelige på
danskene, for det vil nok bli kjønt
mange meter film på de norske ki
noer før vi kommer så langt som
dette.

Satii i ar Sparebank

AVERTER I
SANDEFJORDS BLAD

Med Kongsberg
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Lager s Reparasjoner » Kontrollprøver

thorolf Gregersen
Diplomingeniør M. N. I. F.

Tlf. 41 58 75 Tollbugt. 24 Telegr.adr.; «Gregen»
OSLO
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Alt I forsikring:

Forsikringsselskapet SIG YN

livsforsikringsselskapet IDIIN

A/S Forsikringsselskapet VIKING

Del Norske Forsikringsaktieselskapet HEIMDAL

Hen vend Dem Hl

EIVIND ANDERSEN & CO.
Thor Dahls Gate 1—5. — SANDEFJORD
Telefoner : 2522 — 2624 — 3401. Telegr.adr. : «EIVIND



„Siamesisk” blåhvalfoster
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Det er ikke hver dag man ser av
bildet eller hører tale om et blå
hvalfoster med to hoder. Ja, så vidt
vi vet, har det hendt bare en ene
ste gang i hvalfangstens historie
at man er kommet over et slikt
eksemplar av blåhvalarten.

Det «siamesiske» blåhvalfosteret
som er foreviget over disse linjer,
hadde vært temmelig gammelt om
det hadde fått lov til å leve til idag.
Det ble nemlig funnet i en hval
fisks bug i 1921, og åstedet for fun-

Den som engang....
Hvalfangst er forfølgelse!

Hvalfangst er for de fleste men
nesker, som ikke direkte er inn
blandet i affæren, noe fjernt og
antarktisk noe — isfjell, hvalblåst,
sprenggranater, pingviner ogh val
sjuke. De har evig og uforanderlig
rett. Såvidt jeg kan forstå, er alt
dette og mer til,, kvalfangsten slik
den oppleves sesong etter sesong, år
etter år. Vi andre som ikke opple
ver kvalfangsten, får nøye oss med
de bleke forestillinger vi kan danne
oss etter de innviedes beretninger:
en tre-fire-fem måneders hektisk
jakt på alle tiders storvilt, oppblåste
kadavre i

kø ved «brekken»
spillenes kvesen og kvinen, rumpe
spader, flensekniver, bensager, ry
kende koker, blod og damp. 3 gan
ger varm-mat, oljeglans og -lukt i
klærne, ukøgammelt skjegg som
stritter hånlig mot det siste dusinet
razor-blades. Transportbåtenes an
komst og 10 gangers gjennemles
ning av den siste posten på køyen,
mens piperøken lager usiktbarket
og rød tåke omkring lugarlampen.

Selvfølgelig er dette hvalfangst.
Men går man den enkelte, den

aktive hvalfanger inn på klingen,
så å si setter spekkroken i hans
skjulte rneninger og haler til — fin
ner man ut at vi bør slutte med å
tro hvalfangst er noe som drives in
nenfor bestemte tider, fastsatte på
internasjonale konferanser. Vanlig
vis regner vi med at kvalfangsten
tar til med den kjente lokale avis
cverskrift :

«Det første skudd faller i Antarcic
jnatt».

og slutter med den like kjente
headllne ;

«Hvalfangstsesongen sluttet klok-
ken 12 inatt. Flåten vender hjem».
— Tull og tøys ! sa en veteran til

meg. Håret var grånet og trekkene
var blitt så underlig trehugne etter
årtiers slit sydpå.

— Kvalfangst er ikke noe som
begynner og slutter, sa han. — Det
vi kaller sesongens begynnelse eller
slutt, er bare noe ytre. For oss som
er med eksisterer hverken begyn
nelsen eller slutten. Kvalfangsten
forfølger oss sent og tidlig, natt og
dag, hva enten vi er ute eller hjem
me. Ute er det hård virkelighet. —
Kjemme er den drøm og urolige
netter. Jeg tror ikke jeg har hatt
'en natt hjemme uten at jeg har
vært med på jag og har vært for
banna. Nei, hvalfangst, far — det
er noe vi driver på med støtt og sta
dig det. Til og med når jeg er vå
ken og stikker innom et sted for å
ha det litt hyggelig — ja, enten det
er «Kongen» eller «Tic» — så blir
det forsyne meg hval av det — før
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net var Prince Olaf Harbour på
Syd-Georgia. Fosteret var 20 fot
langt, og stokken det har i den ene
munnen på bildet, er temmelig nøy
aktig en mannsfot lang.

' Hvalfangstbestyrer Einar Abra
hamsen, Hunstok som var besty
rer på Prince Olaf Harbour i 1921,
forteller at det er hvalskytter The
dor Hansen, Bogen som har æren
av å ha skutt hvalen med denne
zoologiske raritet som dette fosteret
vel må sies å være.

eller siden. Det må så være. Vi er
engang kommet inn i hekseringen
og må bli der. Ikke råd for annet.

Værre enn gullfeber,
Klondyke, Monte Carlo og alt det
der. Hvalfangst er en slags beset
lelse. Nei, snakk ikke til meg om at
hvalfangst «slutter» eller «begyn
ner». Den slutter aldri ! Den forføl
gjer oss, som er gamle nok til å vite
hva hvalfangst er til the bitter end
— tror jeg.

For erfaringen må man bøye seg.
Det finnes ingen slutt på kvalfang
sten — ikke for dem som har vært
med.

Slå bare av en prat med gubbene
de som «la opp» for en 15—20—30
år siden, og som må nøye seg med
småturer på kaia på solvarme da
ger eller når det er noe riktig ekstra
påferde. De blir så underlig reser
verte og avmålte når man peker ut
en eller annen av kolossene borte
ved «værste» og sier :

— Flotte saker, det der !
— Hm-m ! svarer de. Sjelden kan

et hm-m ! lyde så menignsfylt som
når det brummes frem over gamle,
blodløse leber.

Hvis man så fortsetter :
— Det er noe å drive hvalfangst

med det !
Da kommer det kulde, ishavskulde,

i de vannblå øyne, og så sier lebene
Hm-m ! enda mer meningsfylt enn
første gang. Hvis man så bare har
tålmodighet og venter litt så kom
mer det kanskje;

— Å — jeg tenker vi greide det
som skulle greies med de greiene vi
hadde før au, jeg. Vi slo’nte så stort
på det, dengangen, men hus bare
på å

gande «Thor I»
har skoffa inn av pengær te by’n!
Ja, jeg husær

Og så er vi, med den gamle midt
oppe i det — i gamle dagers hval
fangst — ,i hvalfangsten som det
aldri kan bli slutt på — så lenge det
er noen til å minnes. Kanskje er
det som å høre et fremmed og rart
sprog når alle de gamle navn får
passere revy i sin mer eller mindre
uoffisielle sprogdrakt :

«Gamle Rossen», «Admiralen»,
«Kommandør’n», «Roald Amund
sen», «Esperanza», «Thor I» og
«Thor Minor» og mange, mange an
dre. Og vi får vite hva komman
dør’n, Bryde’n og gamle C. A. had
de sagt ved denne eller hin leilig
het. Og vi får høre om alt, fra hval
fangst nordpå og ved Island til
fangsten ved Japan og ved Austra
lia. Og vi er med dem på fangst ved
spanskekysten og Kongo og havner
tilslutt i Magelandsstredet ved
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Puenta Arenas. Og påstanden fin
ner sin bekreftelse — Kvalfangsten
er noe som forfølger en.'

Vi har hørt en annen påstand:
Hvalfangere idag er ikke det sam
me som hvalfangere for en menne
skealder siden. Men hvori består
forskjellen?

— Jo, sier en, som har fulgt ut
viklingen på nært hold i de siste
10 år, forskjellen er det at før i ti
den kunne man treffe

alleslags folk
på hvalfangst — fra fullbefarne og
solide sjøfolk og ned til de værste
Opstadkandidatene.

For de siste var hvalfangsten
redningen. Stod valget mellem å
trille tåke på Jæren og en tur eller
to på hvalfangst, så valgte de, som
rimelig kan være, det siste. Det ga
jo iallfall penger i pungen. Det si
er seg seiv at det var ikke bare
moro å arbeide sammen med, eller
å ha slike folk under seg. Skikkeli
ge folk led under selskapet. På den
annen side kunne mange av dem
vise seg å være dugende arbeids
folk når de ble holdt vekk fra fylla
og landj ordens fristelser. Mange av
dem kunne være greie nok i isen.
Men så kan man lite på at dette
også var folk som forstod å ta mon
net sitt igjen når de kom tilbake
til landjorda. Det ordet som før i
tiden gikk om hvalfangerne at de
spente pengene sine

i løpet av fjorten dager
etter hjemkomsten — det ordet har
vi nok disse karene å takke for. Det
var fest, fyll, biler og kvinnfolk så
lenge det var penger i boken. siden
var det å su på labben til ny for
hyring — og -forskudd. Men da be
gynte moroa igjen. Det kunne være
leit nok å få folkene ombord man
ge ganger. Det hendte politiet måt
te reise rundt og leite dem opp. I
Tønsberg opplevde jeg å se purken
komme tauende ombord med to
villstyringer som de hadde måttet
sette håndjern på ombord i snekken
som skulle frakte dem ut til
«Koka».. De hadde havnet i sjøen
alle mann ellers.

Jo, det var liv. Disse karene dro
ned renomeet for andre skikkeli
ge folk også. Det var ikke akkurat
så moro å være hvalfanger og bli
slått i hardtkorn med slike raba
gasten Men det skal også sies —
mange av disse guttene hadde godt
av hvalfangsten. Det ble rednin
gen for dem. De skikket seg. Man
kan nesten si at det hårde livet på
fangstfeltet ble

et lutringens bad
for dem, Noen som ikke kunne folke
seg gled sakte, men ubønnhørlig ut
av rullene. Det ble flere og flere
skikkelige folk som vilde på hval
fangst, «Runnerne» forsvant og så
har vi tilbake den ©lite av staute og
solide fangstfolk som hører til om
bord i fangstflåten idag.

— Det stiltes vel kanskje andre
krav til skipsoffiserene også, når
man hadde slike uensartede mann
skaper?

— Sure. Det nyttet ikke å gå
rundt med silkevotter på, nei. Noe
«Gentlemen agreement» gjaldt ikke
uten man kunne understreke over
enskomsten ganske tydelig med
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HVALOLJE
INDUSTRIEN

er av vital bety tining for verdens fettforsy
ning. Det er derfor av den aller største vik
tighet for så vel produsenter som konsumen
ter at bare de mest effektive separatorer an
vendes ved oljeutvinningen.

DE LAVAL- Hvaloljseeparatorer

renser oljen hurtig og effektiv så denne blir
av høyeste kvalitet. Nesten 100 % av alle
landstasjoner og flytende kokerier anvender
DE LAVAL

DE LAVAL-Limvannseparaloier
muliggjør en bekvem og effektiv varetagelse
av de store kvantiteter av høyverdig olje som
ved limvannets avtapning gikk tapt.

Aktiebolaget Separator
STOCKHOLM 1

knyttneven. Vi ble vel kanskje nok
så hårdhudede noen og hver. Men
det lot seg ikke nekte at det var
den eneste måten å opprettholde
respekten på.

Slående argdnsenter
var de eneste som de mest hardbar
kede av karene bøyde seg for. Jo,
o, det var tider, gutt ! Ét hårdt og
jroget —og spennende liv.

m+r

— Just ikke. Nå som jeg er kom
inet så vidt opp i årene, tror jeg
nok jeg vil føretrekke de mer av
balanserte forhold ombord i våre
dagers ekspedisjonsfartøyer. Men
da jeg var yngre -r- ja, dægelen
tute ! — jeg må tilstå at jeg syns
det fresket opp med en så’n liten
fight med en og annen umulius. Og

Som De såvner ?
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de var reale karer. De glemte nok
ikke. Men disse små oppgjørene
gjemte de på som — ja, som lyse
—hm— ungdomsminner, nesten, Ja,
le ikke. Det er sant. For noen år si
den kom jeg hjem som passasjer
fra Newcastle. Det var sent på kvel
den vi kom til Oslo. Jeg skrådde
fort oVer Jernbanetorvet for å få

(Forts. side 8.)
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NORSKE KVALITETSPRODUKTER

f LEVERANDØR AV I

MASKIMREKVISITA I
BYSSEUTSTYR I
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FALLENIUS & LEFFLERS 7,
GØTEBORG

Skeppsinitklaro — Skeppsklarerare
Antarktl§expeditionens Spedkor

Telegromadress : «FALLENIUS», Gbteborg. Telefon ; Namnanrop «FALLENIUS».

«ØTEBORG-LINJEN

Godsrute: Sandefjord — Goteborg og vice versa
M.s. «ALFA III»

Lastanmeldelse: STOKKER «& STEMSETflTelefonen: 3830 — 3471



Ballklubben og
på Stai

Som alle innen fotballkretser vil
kjenne til, møtes Ballklubben og
Strømmen I. F. til hovedseriekamp
på Stadions gress i morgen middag.
Utfallet av kampen vil vi helst la
være å komme nærmere inn på.
foreløbig, men vi tror ganske be
stemt at Ballklubben her har en
meget god sjanse til å erobre 2 ver
difulle og særs kjærkomne poeng.

Vi hadde Strømmens formann,
Erling Larsen, oå tråden i går kveld
og han kunde fortelle oss at Strøm
men stiller følgende lag fra mål til
ytre venstre: Reidar Bakken. Nor
alf Lillebø, Kåre Tveten, Erik Ny
gren, Eyolf Milliamsen. Gunnar
Ullsnes, Henry Eriksen, Odd Enge
bråthen, Jan Tangen, Nils Tømte,
Odd Wangen.

Hva Ballklubben angår, er disse

30 deltagere i hedrifts
sykkelløpet

I morgen går det tradisjonelle
bedriftssykkelløpet av stabelen, og
ved innmeldelsesfristens utløp had
de det tegnet seg vel 30 deltagere.
Starten finner sted ved Haukerød
krysset, og løypa skal være temme
lig lett.

Det har dessverre bare tegnet seg
3 lag, men konkurransen mellem
disse synes å bli meget hard og
spennende. Ja-Ke-Fa har seiren fra
i fjor å forsvare,, men det skal nok
holde hardt om man greier å hamle
opp med Framnæs mek. Værksted
og kanskje vil også Sandefjords
Blad’s ungdomslag ha et ord med i
laget.

Det gjøres oppmerksom på at det
er anledping til å eteranmelde seg
på søndag. Samtidig
med bedriftssykkelløpet arrangeres
også utholdenhetsprøven for
idrettsmerket.

Makter Ja-Ke-Fa å forsvare
fjorårets seier?

Ballklubbens lag ikke offisielt uttalt

Gjennom et årelangt arbeid har vi utviklet leger

inger av rustfritt stål spesielt egnet for propeller.

Rustfritt stål framstilles i våre egne elektriske

smelteovner. De første «Strømmen» propeller av

rustfritt stål ble levert allerede i 1928, og var de

første propeller i verden levert av dette materiale

Erfaring har vist at disse propeller har en ene-
stående motstandsevne både når det gjelder korro-

sjon og fysiske påkjenninger. Materialet er sterkt

og seigt. Med dette materiale unngås galvanisk

tæring på skroget, noe som er av særlig stor be-

tydning i varmere farvann. Propellene leveres

støpt i étt stykke eller med utskiftbare blader.

Ethvert norsk skip — enten det bygges innen-
lands eller i utlandet — vil være godt tjent med

propeller, stevner og ror av vårt norske elektro
stål.

.Strømmen"-propeller

! Strømmens Værksted
ELEKTROSTÅLVERK

JERNBANEVOGN FABRIKK - AUTOMOB1LFABRIKK

Stortingsman n Wright
taler i Stokke i aften

spillerne tatt ut
Øivind Johannessen, Leif Paul

sen, Paul Paulsen, Harald Pedersen,
Yngve Karlsen, Knut Pettersen.
Odd Gjertsen, Ole Johannessen,
Karl Thuve, Arvid Havnås, Erling
Amundsen. Steinar Hjertholm, Tor
stein Nilsen. Thor Baust Berntsen
og Sverre Berggreen.

Som man vil se, er ikke Thor
bjørn Svenssen blant de uttatte,
og vi finner det helt i sin rett at han
foretrekker å holde seg borte fra
fotballen foreløbig, i påvente av at
kneskaden skal bli skikkelig læget.
— Øivind Johannessen derimot er
med blandt de 15, og etter hva vi
erfarer er det alt som tyder på at
han som vanlig blir å finne mellem
stengene.

Og så: Vel møtt på Stadion i mor
gen.

Ballklubbens guttelag
skal i ettermiddag møte Fram til

kretskamp nå Stadion og stiller opp
slik: I. Aker Iversen, Ove Torp,
Øistein Fon, Gunnar Klavenes, Finn
Gjelstad. Arne Sørli. Erik Jacobsen,
Einar Gleditsch, Trygve Tangen,
Gunnar Thorsen, Rolf Hansen.

Vi minner om det åpne festmøte
som Stokke Høireforeninger arran
gerer på «Myrvang» i aften kl. 19,30
Stortingsmann Carl P. Wright hol
der foredrag og hans klare og in
teressante fremstillingsmåte vil sik
kert påkalle alle politisk interesser
te menneskers oppmerksomhet. —
Foruten foredraget blir det musi
kalsk underholdning.

Strømmen
morgen

Pierre.
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Den som engaøg -
Forts. fra side 7).

en drosje. Da er det en som huket
tak i meg :

— Undskyld, kæpten, sa en stem
me. Jeg snudde meg og glodde rett
inn i et fjes som ikke hadde sett
vann, såpe eller barberkniv på
minst fjorten dager.

Det duftet hårvann
lang vei, men ikke av — håret. Jeg
skulle akkurat si subjektet en hjer
tevarm henstilling om å dra til —
ja . til et eller annet sted. altså —
da fyren nevnte navnet mitt, og
tilføyde :

— Dere kjenner nok ikke meg
igjen, Dere. Men husær dere om
bord i « », på nerturen i —
21, da kjente Dere meg så godt at
Dere ga meg den lille erindringen
der. Og så pekte fyren på et arr på
den ene kinnknoken. Arret så ne
sten ut som en bøyd fyrstikk, men
ikke så langt.

— Se så, tenkte jeg ved meg seiv.
Her er det nok en som mener at
han har noe å hevne, og for sikker
hets skyld kikket jeg meg rundt
for å se om han skulle ha noen «as
sistenter» i nærheten. Men det var
ikke andre enn noen bybud og
sjåfører som glante på oss.

Husær’ere «Slagen»?
— Vel. sa jeg nokså kontant, —

hva vil du ?
Inte annet enn å hilse pa. —

Rart å se et kjent ansikt fra den
gangen. Og så kom han med en
neve som med hensyn til renhet
røbet sitt nære slektskap med an
siktet. Nå — man skal ikke være
uhøflig og jeg ga hånden et flyktig
trykk. Meget flyktig.

Hva var du ombord? spurte
iøc\

Lemmer, lød svaret. — Husser
Dere ikke at dem enda kalte meg
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Gamle «Ross på vel
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for «Slagen» ?
Jeg tvilte ikke et øyeblikk på det

mannen fortalte.
— Var du ombord mer enn en

sesong ?
— Jøss, ja da. To. Men det var på

den første Dere ga meg denna, for
talte fyren og pekte flirende på arr
et igjen.

Ærlig talt likte jeg ikke stadig å
bli minnet om at jeg hadde vært
hårdhendt, og jeg lette frem en li
ten seddel ;

— Passer denne som plaster på
arret ?

— Ær’ere spenna gæl’n svarte
han. — Jeg ville bare hilse pår’ere,
jeg. Når gutta prater om bataljer,
da peker jeg alltid på detta merket
og forteller dem om den gangen jeg
fikk det, og om at Dere lappa meg
igjen etterpå.

Det var størmann !
det guttær, sier jeg, kæpten. Og så
trur Dere at jeg vil bomme Dere !

— Nei langtifra, måtte jeg skyn
de meg å'si. — Men jeg vil gjerne
at du skal ta «en liten en» til min
ne om dengangen. Og da tok han
imot den. Men det var altså en
god ting ved disse karene, at de ikke
var hevnsyke, som jeg har prøvd å
vise Dem.

Og det er visst helt sikkert og
sant i alle måter at meget er for
andre t, og meget vil komme til å
forandres innen hvalfangsten, merr
det svnes å stå fast som urokket
faktum at hvalfangsten har en ten
dens til å forfølge dem som driver,
eller har drevet med den, til the
bitter

 . (fc*4i*åk «4> < 
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Sak om «goodwill" for byretten
Byretten i Sandefjord behandlet

i går en offentlig straffesak reist
mot tidligare eier av A/S Preste
hagen Kolonial for overtredelse av
prisforskriftene. Retten ble ledet av
sorenskriver Vigen med skipsmeg
ler Bugsett og fru Asta Berg Niel
sen som domsmenn. Aktor i saken
var politifullmektig Goplerud og
tiltaltes prosessfullmektig h.r.adv.
Kjeld Hansen-Just. Det ble ført 5
vitner.

Aktor hevdet i sin saksfremstil
ling at tiltalte ved salget av A/S
Prestehagen Kolonial beregnet seg
10.000 kroner for forretningens
«goodwill». En passende pris vilde
etter aktors mening vært 5000 kro
ner. For dette forhold er tiltalte fo
relagt en bot på 100 kroner, subsi
diært 21 dagers fengsel samt inn
dragning av den ulovlige merfortje
neste, 10.000 kroner, til fordel for
statskassen.

Tiltalte erkjente seg ikke straff
skyldig og mente å ha gitt kjøperen

xr
TELE FUNKEN

NORSK FABRIKAT Vékselstrømmodel! kr. 44\

Batterimottager « 352,

HØYGLAN SPOLERT KASSE I EDLE TRESORTER

uarnol-rAd nr. 2

Pass på al klærne ik-

ke.siller stramt pa

barnet,, ellers kan

Jet oppstå bud-irri

fiktive meMlnaet

lasjoner.
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gjør den lillc tilfreds

Pass på at badevannet

har riktig temperatur

(det kjenner De med alhuen)

Tørr huden godt.
men varsomt

Bruk den milde

baby-såpen «Barnol»
til den fine barnehuden

«Barnol» anbefales

av jordmødre.

LADE FABRIKER A/S

er uten verdi, hvis de ikke mottas

og gjengis klart og t/deiig. Prøv en
Safir IV.

Den har: seks rør (RiM) seks kretser, fire

bølgebånd, inkl. fiskeribølge. Høyttaler med

bredbåndsmembran, utgangspentode 12 watt.

full oversikt over antall kunder og
forretningens årsomsetning før
overdragelsen.

Kjøperen hevdet i retten i går at
tiltalte hadde gitt falske opplysnin
ger om omsetningens og kunde
kretsens størrelse. Kjøperen hadde
heller ikke fått adgang til firmaets
bøker i den utstrekning han ønsket.

Herredsgartner Liabøtrø, for
mann i Sandar Kontrollnevnd, var
første vitne. Han gjorde rede for
kontrollnevndens syn på saken og
uttalte at det er umulig å oppstille
en bestemt prosentsats for hvor me.
get en forretninøjs «goodwill» er
verdt. Det blir en skjønnssak i hvert
enkelt tilfelle. Vitnet hevdet at når
nevnden hadde stoppet ved 5000
kroner som et passende beløp i det
te tilfellet, så var dette det abso
lutte maksimum.

De øvrige vitner ble avhørt uten
at det fremkom noe nevneverdig
nytt i saken.

Dom faller i dag.

\
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Trykt i A/S Handelstrykkerlet.
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PÅ LINOLEUM

C|V OG MALTE GULV

TØRR PÅ 4 TIMER

Til lysmalte gulv og lysmønstret linoleum
bør forlanges Hurtiglakk E. L. (ekstra lys).

VERA DEKKER ALT

som kan sies om en god

olje; Lett i strøket, sterk

i filmen.
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Fangstledere, ol! iserer og
skytlere i sesongen 1949-50
Thorvald Hansen, Samlar, avløser Hjalmar
Braavold på «Thorshøvdi»,ogThomasHansen
Nøtterøy, avløser Hans Andresen på «Kosmos

A/S Thor Dahl:

«Thorshøvdi»

Antall mann: Ca. 500.
Bestyrer: Thorvald Hansen.
Kaptein: Finn Andersen
Maskinsjef: Mikarl N._ Mikkelsen.
Kokerimaskinist;- Antoni Holden.
Styrmann: Mandus Hansen.

Skyt :t er e: Alf Andreassen,
Martin Martinsen, Lorens Basberg,
Ragnar Bjørnevaagen. Otto Olsen,
Jens Bjørnevaagen. Arild Matnisen,
Hans Jerpetjønn, Ragnar Hatlehol,
Øivind Mogensen, Hermann Bernt
sen. Finn Berntsen, Anders Iversen,
Leif Andersen, Martin Olsen.

Fører på «Thorslep» (korvett):
Johan Holberg Andersen.

Avgangstid: 25—30. oktober.

«Thorshavet»

Thorbjørn Larsen, Ullern, fangstleder for
«Antarctic»-ekspedisjonen. Harald Myhre,
Slagen, for «Southern og Hjalmar

Førstestyrmann Anders Christensen, Vindal
legger opp etter henved en menneskealders

tjeneste på Kvalfangst.

De oversiktene som vi hver høst, i vårt hvalfangstnummer, har
gitt over fangstlederne, de høyeste offiserene og skytterne, er alltid
blitt lest med interesse og ofte gjemt. Det er jo nokså meget av jakt
og sportsiig spenning ved hvalfangSten seiv om den nu er «mekani
sert» i langt høyere grad enn før. Og oversiktene over hva man kan
kalle «hvem er hvor» i hvalfangsten er god å ha for hånden når
fangstens gang diskuteres, ute som hjemme.

Det er millionbedrifters produksjon og tuseners velferd som sa
å si er avhengig av hver manns innsats. Og når flåten nu etter hvert
skal dra sydover vil vi gjerne hvalfangerne skal huske at alle, både
nevnte og” unevnte, blir fulgt av de beste ønsker og med de store
forhåpninger her hjemme. Ikke bare her i Vestfold, men hele, hele
landet over er folk på det rene med det betydningsfulle i den inn
sats hvalfangerne gjør i landets næringsliv i en vanskelig tid.

For fangstledernes vedkommende kan opplyses at Thorvald
Hansen, Sandar, avløser Hjalmar Braavold på «Thorshøvdi». Hans
Andresen, Vera, slutter på «Kosmos IV». Ny kaptein er Thomas
Hansen, Nøtterøy. — Skytter Thorbjørn Larsen, Ullern, avløser Hans
Bechman på «Antarctic». Det bør også tas med at «Thorhøvdi»s Iste
styrmann Anders Christensen, Vindal, har trukket seg tilbake nu
etter henved en menneskealders virke i hvalfangsten hvorav den
lengste tid hos A/S Thor Dahl. Mandus Hansen, Lystad, rykker opp
i hans stilling. , ,

Harald Myhre, Slagen, avløser Hjalmar Nilsen pa «Southern
Venturer». — Hjalmar Christensen, Nøtterøy, avløser Andreas An
thonsen på «Pelagos».

Antall mann: Ca. 490.
Bestyrer og kaptein: Kristian Even

sen.
Maskinsjef: Lark Davidsen
Kokerimaskinist: Amandus Sundby.
Styrmann: Normann Andersen.

S kytt er e: Bjarne Krog An
dersen, Ivar Storm Larsen, Sverre
Hansen, Arthur Støkken Nilssen,
Jørgen Hansen, Olav B. Olsen, Ma
rius Jacobsen, Erling Belgau, Kri
stian Fredriksen. Kristian Henrik
sen, Hjalmar Andersen, Beerulf An
dersen, Konrad Braa.

Fører på «Thor,ørn» (korvett):
Dagfinn Anthonissen.

Avgangstid: 15. oktober.

«Thorshammer»

Antall mann; Ca. 380.
Bestyrer og kaptein: Einar Torp.
Maskinsjef: Reidar Strand.
Styrmann: Harald Ulleberg.

Skyttere: Theodor Olsen,
Hans Hansen, Kjell Steen Hansen,
Rolf Jonassen, Kristian Thoresen,
Reidar Thoresen, Leif M. Andersen,
Arne Bredvei, Erling Andersen
Haugen, Asbjørn Klaveness, Erling
Bang.

Avgangstid: 12. oktober.
Fører på «Thorgeir» (korvett)

Ludvig Fremstad.

Anders Jahre & Co.

«Kosmos III»

Kaptein/bestyrer: Per W. Lea
1. styrmann: Kjell Tholfsen.
Maskinsjef: Rolf A. Olsen.
Kokerisjef: Hjalmar Larsen.

Christensen, Nøtterøy, for »-
ekspedisjonen.

Tønsberg: Harpnnfabrik A.m

Sky tter/f ører: Aksel Ak
selsen. hb. «H. J. Bull». Theodor
Marthinsen hb. «Kos 34» Hans
Mathisen hb. «Kos 27». Harald An
dersen hb. «Kos 29». Anders Ellef
sen hb «Kos 32». Mauritz Martin
sen hb. Kos 33». Nils Iversen hb.
«Kos 41». Einar Akselsen hb. «Kos
?45». Anders Sunde hb. «Kos .36».
John Larsen hb. «Kos 38». Thor
bjørn Gulliksen hb. «Kos 10». Tryg
ve Haraldsen hb. «Kos 12». Han
steen Andersen b. b. hb. «Kos 43».

Fører Georg Floberg korvett
«Arnfinn Bergan». Hans Hansen
korvett «Ekken».

Kaptein: Thomas Hansen.
1. styrmann: O. Dahl-Hansen,
Maskinsjef: Ludvig Klasen
Kokerisjef: Nils E. Olsen.

Sky tter/f ører: Arne Skon
torp hb. «Kos 24». Aksel Hansen
hb. «Kos 28». Alfred Pedersen hb.
«Kos 30». Sverre Andreassen hb.
«Kos 31». Thorvald Hansen hb.
«Kos 26». Sigurd Jahre hb. «Kos
40». Harald B. Hansen hb. «Kos
42». Edv. Skontorp hb. «Kos 44».
Nils Skontorp hb. «Kos 39». Hans
Sand hb. «Kos 37». Petter Ellef
sen hb. «Kos 7». Jannis Skontorp
hb. «Kos 15». Frithjof Pedersen b.
b. hb. «Kos 35».

Fører Erling Fagerli korvett
«Milliam Kihl», Bjarne Larsen
korvett «Gubben».

Johan Rasmussen & Co :

«Sir James Clark Ross» : Fangst
bestyrer/kaptein ; Rudolf A. Ran
berg, Sandar. 1. styrmann ; Knut
Gjertsen, Sandar. Maskinsjef : Elias
Hansen, Sandefjord. Skyttere ;
«Star I» Tarjei Løvaas, Sem. «Star
II» (bøyebåt) Jens Toldnæs, San
dar. «Star III» Leiv Moe, Sande
fjord. «Star IV» Alfred Skontorp,
Sem. «Star V» Ludvik Jørgensen,
Onsøy. «Star VI» Ingemar Martin
sen, Hedrum. «Star VII» Iver Iver
sen, Sandar. «Star VIII» Sophus Ol
sen, Sandar. «Star XXIII» Hans
Chr. Nilsen, Sandar. «Star XXV»
Hjalmar Holter Jørgensen, Sandar.
«Star IX» (korvett). Fører : Mag
nus Ellefsen, 'Nøtterøy.

«Kosmos IV»

«Rosshavet»
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Ekspedisjonen omfatter 438 mann,
og den går fra Sandefjord

Melsom & Meisom :

Fl. k. «Norhval»s avgang fra
Larvik er bestemt til den 15. ok
tober. Ekspedisjonen får i år en
mannskapsstyrke på 488 mann, og
der skal fanges med 13 hvalbåter
inklusive en korvett og to bøyebå
ter.

Bestyrer og kaptein blir i likhet
med i fjor Hans Farmen, Sande
fjord. 1. styrmann Thomas S. Ol
sen, Larvik og maskinsjef O. K. Røs
land, Nøtterøy. Som skyttere er an
satt : A. Juul-Jensen, Nøtterøy, Si
vert Gjelstad, Sandefjord, Sigurd
Andersen, Kråkerøy, Nils Henrik
sen, Nøtterøy, Asbjørn Schulstock,
Sandefjord, G. Anker Carlsen, San
defjord, Johs. Andersen, Tjølling,
Thor Hansen, Nøtterøy, Erling Flaa
ten, Larvik, Johan Lauritzen, Tjøl
ling, Trygve Corneliussen, Nøtter
øy, Rolf Berntsen, Brunlanes og
Arne Schjetne, Hedrum.

Svend Foyn Bruun :

Fl. k. «Pelagos» beregnes avgå
fra Tønsberg ultimo oktober. Sam
let mannskapsstyrke 375 mann. —
Ekspedisjonen skal ha 8 fangstbåter
og 2 bøyebåter.

Bestyrer blir Hjalmar Cristensen,
Nøtterøy. Kokeriets fører blir Fritz
B. Gøthesen, Tjøme, og maskinsjef
Mtz. Granerød, Sandefjord. Første
styrmann blir Karsten Langås,
Slagen.

Skyttere : Andreas Antonsen,
Husøy, Harald M. Hansen, Onsøy,
Karsten D. Andersen, Nøtterøy,
Torger N. Bruun, Slagen, Oskar
Thoresen, Nøtterøy, Arthur Iversen,
Sandar, Wilhelm Flood Johansen,
Sandar og Johannes Andreassen,
Onsøy. Førere på bøyebåtene : Ivar
Iversen, Onsøy og J. Einar Ekenes,
Horten.

Anton von der Lippe :

Fl. k. «Antafctic» går til feltet ca.
20. oktober. Ekspedisjonen skal ha
10 båter — bøyebåt og korvett med
regnet. Mannskapsstyrken blir på
380 mann hvilket er 25 flere enn i
fjor.

Fangstleder og skytter blir Thor
bjørn Larsen, Ullern. Fører for ko
keriet blir Guthorm Knutsen, Sla
gen, maskinsjef Agnar Kristiansen,
Sandar og Iste styrmann Ansgar
Carlsen, Slagen.

Skyttere foruten fangstlederen :

Hans Bechman, Tønsberg, Albert

M. Ingebretsen, Råde, Mikal Mik

kelsen, Åsgårdstrand, Haakon Chri

stensen, Onsøy, Olav Ingvaldsen,

Borre, Thorbjørn Hansen, Tønsberg.

Eivind Ingvaldsen, Husøy, og Johan

Gjølberg, Nøtterøy, skal skifte på

en båt. Bøyebåtens fører blir Mar

tinius Pettersen, Nøtterøy, og kor

vettens fører Herman Sturød, Nøt

terøy.

Knut Knutsen O.A.S. :

«Suderøy»

Kokeriet «Suderøy» kommer til

å gå til feltet omkring midten av

oktober måned. Det er 5 fangstbå

ter og 2 bøyebåter. Skipets fører og

bestyrer er Øistein Kolstø. 1. styr

mann Ragnvald Rasmussen, ma

skinsjef Odd Lyngholm. Skyttere

er ; Konrad Jacobsen, Haugesund,

Hans Hansen, Ulvø, Kristian Han

sen, Torød, Stanley Jacobsen, Hau

gesund, Sigurd Nilsen, Husøysund,

Håkon Lervik, Onsøy, Jacob Jacob

sen, Tønsberg.

A. C. Olsen :

«Empire Victory»
går fra Sandefjord 10. oktober via
Aruba og Durban til feltet. Ekspe

«Norhval»

«Pelagos»

«Antarctic»

lørclag 1/. SepfemBer 194?

disjonen skal fange med 11 båter.
Mannskapsstyrken er i alt 580 mann
vesentlig norske. Fangstleder og
skytter er i år Arnt Karlsen, Dur
ban. Kaptein på kokeriet er Eugen
Christoffersen, Sandar. Kokerima
skinist er Thomas Thorsen, Sandar,
og 1. maskinist Erling Strand, San
defjord. 1. styrmann er Olaf Vest
rum, Sandar.

Skyttere (foruten fangstlederen) ;
Anders Arvesen, Onsøy, Bjarne
Karlsen, Durban, Anders Hansen,
Sandar, Martin Karlsen, Råde, Nils
Martinsen, Onsøy, Elling Nilsen,
Råde, Johannes Røsvik, Durban, Jo
han Aarnes, Lyngdal, Theodor Au
gensen, Onsøy og Arnt Nilsen,
Råde.

Onesimus Andersen :

«Southern Yenturer»

Bestyrer : Harald Myhre, Sla
gen pr. Tønsberg, 1. maskinist :
Georg B. Reynolds, 1. styrmann ;
Oswald Wilhelmsen, Sandefjord.

Det endelige antall britiske og
norske mannskaper er ennå ikke be
stemt.

15 mann tilhørende «Southern
Yenturer»-ekspedisjonen reiste med
«Saluta» til Syd Georgia», for å gå
ombord i «S. V.» når denne kom
mer ned.

«Southern Yenturer» ankommer
til Tønsberg 30/10, og avgår 2/11.

Skyttere : «Southern Main» Hans
Abrahamsen, Knarberg, Nøtterøy.
«Southern Rider» Arthur Hansen,
Brevik. «Southern Foster», Kristi
an Nilsen, Åsgårdstrand. «Southern
Sailor» Arne Mikalsen, Åresund,
Nøtterøy. «Southern Rover», Arne
Olsen, Råde. «Southern Truce»,
Hans Marthinsen, U.K. «Sahra»,
Thorleif Bryde, Teie, Nøtterøy.
«Southern Broom», Asbjørn Ander
sen, Engalsviken. — Bøyebåtene :
«Stora», Kåre Lie, U.K. «Southern
Chief», Thorleif Jensen, Slagen/
Otto Thorsen, Tjømø. — Taubåte
ne : «Southern Lily», Arne Kristi
ansen, Nøtterøy. «Southern Lotus»,
Alv Andersen, Veierland. «Southern
Laurel», Karl D. Visø, Nøtterøy. —
Kjøttbåten ; «Sabra», William Jo

hansen, Nøtterøy. — Fryseriskipet
«Southern Raven».

Onesimus Andersen :

«Southern Harvester»

Bestyrer ; Konrad Granøe, Ulvik

sen, Slagen. 1. maskinist : C. K.

Crockett. 1. styrmann : W. Mc

Laughlin.

Det endelige antall britiske og

norske mannskaper er ennå ikke

bestemt.

13 mann tilhørende «Southern
Harvester» reiste med «Saluta» til
Syd Georgia, for å gå ombord i «S.
H.» når denne kommer ned.

«Southern Harvester ankommer
til Tønsberg 7/11, og avgår 10/11.

Skyttere : «Southern Ranger»,
Thorvald Olsen, Sandefjord. «Sou
thern Runner», Anders Herlofsen,
Åsgårdstrand. «Southern Soldier»,

Telefon sentralbord 3260
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Johan Chr. Olsen, Åsgårdstrand.
«Southern Gem», Anton Hansen,
Tjømø. «Southern Wilcox», Ansgar
Flaatten, U.K. «Southern Wheeler»,
Ole Christensen, Veierland. «Sou
thern Strife», Oskar Karlsen, Råde.
«Satsa», Harald Marthinsen, Råde.
Bøyebåtene : «Southern Briar»,
Anton Nilsen, Sandefjord. «Sarka»,
Erling Øhre, Nøtterøy. «Southern
Shore» Rolf Olsen, Gressvik pr.
Fredrikstad/Georg Paulsen, Veier
land. — Taubåtene ; «Southern
Larkspur», Harald Olsen sen., Vei
erland. «Southern Lupin», Lauritz
Bartho, Tønsberg.

Bugge & Krogh Hansen.

Fl k. «Balaena» ventes å avgå fra
Tønsberg ca. 15. oktober via Aruba
og Cape Town til fangstfeltet.

Ekspedisjonen består fl. k.
«Balaena» med 10 fangstbåter, 3
bøyebåter, 2 kjøttbåter og 2 slepe
båter, fryseskipet «Bransfield» samt
tankbåtene «Thule» og «Biscoe».
Dessuten er chartret M/T «Lisita».
«Balaena»s kaptein og bestyrer er

Per Virik.
Fabrikkbestyrer: Oscar Larsen.
1. styrmann: Birger Christensen
Maskinsjef: John Mathisen.

Hvalskyttere:
Hvalskyttere; Setter 1 Finn

Ellefsen. Setter 2 Søren Beckmann.
Setter 3 Th. Borgan. Setter 4 Hans
Marthinsen. Setter 5 Jacob Wang.
Setter 6 Georg Christiansen. Terje
1 Kurt Baglo. Terje 4 Arnt Krog
torp. Terje 6 Bjørn Laurantzon.
Terje 2 Trygve Nilsén (halvskyt
ter). Terje 9 Victor A. Fjell (halv
skytter). Terje 7 kaptein Even
Larsen. Terje 10 kaptein Gunvald
S. Goli. Terje 11 kaptein Charles E.
Sværd. Hektor 6 kaptein Henry
Brønnich. Kai kaptein Ragnar
Thorbjørnsan. Unitas 8 kaptein
Kristen A. Nilsen. — Fryseskipet
«Bransfield» kapt. Fred. A. Gjert
sen. Tankskipet «Thule» kaptein
Sigurd Andersen. Tankskipet «Bis
coe» kaptein D. Cornwell.

Landstasfoner
Tønsberg Hvalfangeri :

Husvik Harbour

Transportbåten «Orwell» gikk

sydover 11. september med 230

mann, mannskap medregnet. Sta

sjonen får en styrke på i alt 326

mann. Fangstbåtenes antall blir 6

som i fjor.

Bestyrer er L. Henningsen, Ås

gårdstrand.

CORNEUUSSEN MEL VERKSTED
CARL COBNEL1U3SEN og ERLING CORNELIUSSEN
Telegr.adr.; «Staalcomelius» — Centralbord 3387 — Sandefjord

KRAFTIGE

«Balaena»

PLATEYERKSTED

AUTOGEN- OG ELEKTRISK

SYEESHING

HASKINYERKSTED

OG SHIE
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Skyttere : Hjalmar Freberg, San
dar, Ingvald Antonsen, Moss, Arne
Walbom Andersen, Nøtterøy, Ole
Johansen, Åsgårdstrand, Brede Nil
sen, Nøtterøy, og Søren Henriksen,
Nøtterøy.

Kaptein på «Orwell» er Schrøe
der Nicolaisen, Grimstad. Maskin
mester Einar R. Hansen, Slagen, og
1. styrmann Johan Johansen, Kjøp
mannsskjær.

L. Klaveness :

«Ernesto Tornquist» gikk fra
Sandefjord lørdag 10. september.
Den går via St. Vincent for bunk
ring og derfrå direkte til Grytviken.

Landstasjonen har en arbeids
styrke på 410 mann, herav har 80
overvintret og 103 mann fra Syd
Amerika ankom Grytviken den 2.
september med S/S «Harpon».

Bestyrer på landstasjonen er
kaptein Aksel Karlsen, Huvik i San
dar, og skyttere blir :

Karl Jacobsen, Sandefjord, Kon
rad Johannessen, Sandar, Hilmar
Henriksen, Råde, Harald Bordal,
Nøtterøy, Johan Kjellstrøm, San
dar, Henry Hotvedt, Sandar, Karl
Tønnesen, Sandar, og Anker Jør
gensen, Hamar, skal ha ha bøyebåt
en halv sesong hver.

Onesimus Andersen :

master S. Larsen Bjelland

Til Leith Harbour med «Southern
Garden» fra Hull 5/8—49 med 17
mann. «Polar Chief» fra Clyde 31/8
—49 med 22 mann. «Saluta» fra
Tønsberg 27/8—49 med 206 mann.
«Southern Venturer» fra Tønsberg
2/u—49 med 14 mann. Overvint
rerer på Leith Harbour 145 mann.
Britiske mannskaper 314 mann. —•
Totalt mannskap 1949/50 718 mann.

Skyttere ; «Sorsra», Nochart Nil
sen, Larvik. «Solvra», Thorleif An
dreassen, Nøtterøy. «Sondra», Gun
nar Christensen, Veierland, «Sob
kra», Harald Olsen jr., Husøysund
p. å. «Sigfra», Juel Engebretsen,
Kaldnes pr. Tønsberg. «So. Breeze»,
Asbjørn Jacobsen, Veierland. —•
Bøyebåt : «So. Star», Håkon Even
sen, Melsomvik.

Leith Harbour
Bestyrer Captain S. Begg, verks-

Grytviken
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Vi gjenga i vårt «Hvalfangstnum
mer» i fjor en fullstendig tabell over
den beregnede fortjeneste for de
forskjellige stillinger ombord på
hvalfangstflåten. Som bekjent er
tariffene for den forestående se
song vesentlig uforandret. Parts-

Sir James Clark Ross
Thorshøvdi
Kosmos III
Kosmos IV

| Norhval
Thorshavet
Thorshammer
Antarctic
Pelagos
Suderøy
Southern Harvester
Southern Venturer
Balaena
Empire Victory
Husvik Harbour
Leith Harbour
Grytviken

Som nevnt blir den beregnede
fortjeneste omtrent uforandret fra
forcgående sesong. Vi hitsetter de
viktigste tall for de forskjellige
grupper:

Kokeri
Gruppe 1

» 2

For befalet — styrmenn — ligger
den beregnede fortjeneste fra 8 900

Kvalfangst er hardt arbeide, men så gir den også god fortjeneste

de aktive hvalfangere

den kommende sesong?
En oversikt over parlsgrunnlaget sammenlignet

med sesongen 1948 /49

» 4

» 7

» 10
» 11

Forløpere
Forhåndsliner
Hvalliner

Annet tauverk

Presenninger
Skips- og båt
rekvisila

blir fortjenesten for

kr. 12 000,—
» 10 000,—
» 8 600,—
» 8 300,—
» 7 500,—
» 7 000,—
» 6 700,—
» 6 300,—
» 4 500,—
» 2 800,—
» 2 400 —

1949/50
122 000
114 000
109 000
115 000
136 000
119 000
109 000
86 000
89 000
58 000

125 000
159 000
166 000
163 000
52 000
60 000
48 000

grunnlaget er endret litt slik at den
beregnede fortjeneste skulde bli
omtrent den samme :

Vi hitsetter en oppgave over de
nye partsgrunnlag sammenlignet
med foregående sesong :

til 14 300 og for befalet i maskinen
fra 8 900 til 17 400,—

Hva1 b å t :
For hyalbåtenes vedkommende

er mannskapene ikke inndelt i grup
per, men den beregnede fortjeneste
ligger mellem 5 300 for lettmatro
ser og opp til ca. 8 600 for stuerter.

For befalet — styrmenn — ligger
fortjenesten på 8 900 til 10 700 —
og for befalet i maskinen fra 8 200
til nær 12 000 for maskinsjef.

I den beregnede fortjeneste er
tatt med hyre for 7 måneder. Over
tid er ikke tatt med. Som bekjent
er det alminnelig med adskillig
overtid.

<£SS&
Etablert 1856.

OSLO

1948/49
119 000
102 000
104 000
112 000
124 000
113 000
102 000

85 000
92 000
51 000

110 000
140 000
140 000
147 000

46 000
55 000
46 000

M/S «Alf Lindeberg» avgikk Santos
11/9 for Buenos Aires.

M/S «Borgholt» avgikk Balboa 8/9
for Manila.

M/S «Buenos Aires» avgikk Ant
werpen 15/9 for Narvik.

M/S «Igadi» ankom Nagoya 12/9,
best. New York.

M/S «Ivaran» ankom Stockholm
9/9.

M/T «Katy» ankom Oslo 11/9.
M/S «Lisholt» ventes avgå New

York ca. 21/9 for Manila.
M/S «Montevideo» ankom Sasebo

4/9.
M/S «Reinholt» ankom Cebu 13/9.
M/S «Stockholt» ventes avgå New

York 17/9 for Rio — Santos —
Buenos Aires.

AMSTERDAMSHE DROOGDOK - MAATSCHAPPIJ N.V.

Floating drydocks up io 25.000 ions.

Repairs and reconversions ioships and engines of every iype.

B. HOLTER-SØRENSEN

Nylon

Hamp
Manila

Sisal

Kokos

Wire

Duk

Lørdag 17. september 1949

S: .-St

Telephone 60201.

Levering fra lager.

N 0
AKKUMULÅTORFÅBRIK A/S
MUNKEDAMSVEIEN 35, OSLO

NIFE-bøyelykter

av norsk type benyttes nu av alle
ledende engelske hvalfangstselskaper.

R S K

v

Telegrams: «DROOGDOK»-AMSTERDAM.

JUNG N E R
Type BAI /, (norsk type)
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I * BURMEISTER & WAIN
MASKIN- OG SKIBSBYGGERI » KØBENHAVN

* Nybygnmger. Hurtig og som- 3 slipper til skib av inntil 276
' vittighetsfull Reparasjon av skib lengde. Kjelesmie,smiegods inn-

°g maskiner. 3 dokker med g til største dimensjoner. STÅL-
inntil 13.600 tonn løfteevne. t JERN og METALLSTØPERI

Dieselmotorer fra 10-3000 EHK pr. cylinder.

KKEN & STENSETH

SANDEFJORD

Telefonen Kontoret 3830-3471 Støkken privat: 3404 Stenseth privat: 3471

SKIBSMEQLERE

LINJEAGENTURER - BEFRAKTNING - SPEDISJON - KLARERING

FLYFORSENDELSER - OLJEFYRINGSANLEGG

 /• Pusnes mek. Yerksted

Telefon 1224 ARENDAL Telegr.adr.: «Pusnes»

Nybygging og reparasjon av hvaibåter.

Leverandør av alle slags dekksmaskiner (damp)’



Hvallangstselskapene reparerer
nu seiv sitt (angstutstyr

Kamfordverven har i det
siste år gjennemgått store forand
ringer og utbedringer. I løpet av
vinteren ble det mudret opp, og
bygget ny utrustningskai, og straks
hvalbåtene kom tilbake fra feltet i
vår kunne man se at de hadde en
tur inn til denne kaien for å losse i
land det utstyr som man ikke tren
ger ombord i sommerhalvåret, når
båtene ligger ved verkstedet, Men
Kamfjordverven har i sommer også
vært litt av et reparasjonsverksted.
Flere hvalbåter og korvetter har
gjennemgått en grundig reparasjon
ved verven, og fra å være rustne
og umalte skuter er de nu nymålte
og fine, klare for en sesong i Syd
ishavet igjen .

Det er vakthunden «Båsen» som
tar imot oss straks vi er innenfor
porten, men det later til at «Båsen»
ikke har noe utestående med oss,
for etter å ha foretatt den tradisjo
nelle luktning, rusler den tilbake til
sitt oppholdssted, vaktrommet og
verkstedskontoret. Her treffer vi
formann Gulliksen, som er
Kamfjordvervens leder. — Alt må
Gulliksen sørge for, og det er nok
ikke få hundre spørsmål han svarer
på i løpet av en arbeidsdag.

Formann Gulliksen forteller at
man i løpet av sommeren har gitt
hvalbåtene «Enern», «Klo»,
«Gribb», «Hauk», «Thorgaut» og
«Thorvard» og de nyinnkjøpte kor
vettene «Thorslep» og «Thorørn»
en grundig overhaling. Alt arbeide
overbords og i maskinen er utført
av folk fra Kamfjordverven, og dc
første hvalbåter regner man å ha
ferdig om ca. 3 uker. Utstyret fra
selskapets hvalbåter, både de som
er reparert ved Kamfjordverven og
de som er ved andre verksteder ble
tatt i land i vår og blir nu sett over
for å være klart til å ta ombord et
terhvert som hvalbåtene kommer
tilbake fra endt reparasjon. Et me
get stort arbeide har vært å få vas
ket alle køyklær. Det er ikke så li
te som skal til av slikt, for de tre
ekspedisjonar som selskapet har.

Det har vært liv og rørelse på

Hengde

r

Anders Jahre & Co. A/S har lagt denne gule lagerbygningen av
betong i Ranvik. — Her som ved firmaets andre anlegg er det
beplantninger og gjort meget for at omgivelsene skal bli vakre.

Det er hektiske dager innen alle bedrifter som har med hval
fangsten nu, og det er med stor vanskelighet at en journalist blir
bevilget noen minutter til et intervju. Kokerier, hvalbåtér og alt ut
styr skal ettersees og fornyes, og det trenges fagfolk til alt arbeide.
Det nytter ikke å sette hvem som helst til slikt arbeide, det må være
folk som vet hvordan det skal være og hvordan det skal gjøres.
Når flåten har forlatt hjemlandet er det meget vanskelig, for ikke å
si umulig å skaffe utstyr som man må ha. Utstyret må også være
helt førsteklasses, for det nytter ikke å komme med dårlige saker
på feltet. Kvalfangsten har blitt en konkurransegren, hvor kun det
beste er godt nok for å oppnå det beste resultat, og resultatet er det
viktigste. Det er millionbeløp som blir benyttet for å sette hvalfan
gerflåten i stand til en sesong i Sydishavet.

For å få utstyret i best mulig stand har de fleste selskaper
egne vérksteder og lagerboder hvor spesialister gjennemgår hver
ting og hver del. Utslitt utstyr blir fornyet, og utstyr som er gått
tapt blir erstattet med nytt.

De to største selskaper i Sandefjord, Thor Dahl A/S og Anders
Jahre & Co. A/S har hver sin lagerbod. Thor Dahls lagerbod er på
den gamle Kamfjordverven og Anders Jahre & Co. A/S har i Ran
vik bygget en stor ny lagerbod. Har man passert disse lagerplasscr
i den siste tid har man sikkert lagt merke til den travelhet som set
ter sitt preg på disse arbeidsplasser.

Fra seilskute-byggeri
til hvalbåt-verksted

Stor
og pa

aktivitet på Kamfjordverven
lagerboden i Ranvik

{Sis fra seilskuieiiden ble funnet under mudring

i Kamfjordkllen
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Kamfjordverven i sommer. I den
travleste tiden var det mellem 150
og 200 mann i arbeide, på verven og
ombord i båtene. 90 % av disse ar
beidere har vært selskapets egne
folk, som om vinteren er på kval
fangst. De fleste av Thor Dahls
hvalbåter blir etter endt sesong tatt
hjem, og de mannskaper som vil
kan derfor ha arbeide året rundt.
Det er imidlertid en hake ved det
te. Karene tjener forholdsvis godt,
men så tar skatten desto mer når
man kan gå i kontinUerlig arbeide,
og det blir, ikke alltid mottått like
godt.

For å få hvalbåtene inn til Kam
fjordverven måtte man foreta et
ganske omfattende mudringsarbei
de. Kamfjordkilen er ikke synder
lig dyp, og for å få hvalbåtene inn
måtte man mudre opp en 25 meter
bred og 100 meter lang 17 fots dyp
renne. Før denne mudring ble 1 fore
tatt ble den nye utrustningskai byg
get. Det var ganske problematisk å
få satt opp kaien i vinter. Arbeidet
ble gjort av Thor Dahls egne folk,
mens mudringsarbeidet ble fore
tatt av et Drammensfirma. Mange
len på arbeidshjelp gjorde seg også
gjeldende her, men det gikk da til
slutt.

A/S Thor Dahl har modernisert «Kamfjordverven» så det nu er blitt et helt reparasjonsverksted for fir
maets hvalbåter. Oppmudrlngen og den nye kaien gjør at Sandefjords havneotnråde får en ikke ubetjr

delig tilvekst. Her blir en rekke hvalbåter tatt under behandling.

Under mudringen fikk man

På verven er det innredet et ma
skinverksted. I dette maskinverk
sted har man fått en ny dreibenk,
og det skal monteres opp en ny
kompressor. Det er også montert en
dynamo, som gir strøm til hvalbå
tene mens de ligger ved verven.

Det er selvsagt av stor betyd
ning at man kan foreta reparasjoner
ved eget verksted. Arbeidet blir
adskillig billigere, og man kan væ
re sikker på at arbeidet blir utført

De folk som arbeider
Ombord er for en stor del mannska
per som Skal være med båten i Syd
ishavet, og de er da selvsagt inter
essert i at arbeidet blir gjort rik
tig og godt.

Kamfjordverven var fra først ai’
seilskipsbyggeri, men det ble ned
lagt. For ca. 30 år tilbake ble Kam
fjordverven benyttet som barde
vaskeri. Bardene ble benyttet til
knivskafter, og et firma forsøkte å
benytte dem til fabrikasjon av ski,
men fabrikasjonen ble for dyr. I
begynnelsen av 30-årene ble Kam
fjordverven tatt i bruk som opp
lagsplass for utstyr tilhørende Thor
Dahls hvalbåter. Kamfjordverven
er imidlertid blitt for liten med
årene, og etterhvert som flåten er
blitt utvidet trenges det bedre plass,
og plassen er i dag for liten, men
det vil sikkert bli rettet på ved ut
videlser.

I Ranvik har Anders Jahre & Co.
A/S sin nye store lagerbod. Tidli
gere hadde man her en mindre to
etasjers lagerbod av tre, men det vi
ste seg at denne ble for liten. Man
gikk deffor til bygging av den sto
re 3 etasjers lagerbod i betong. En
nu er ikke bygningen helt ferdig.
I disse tider er det svært vanskelig
å skaffe alle materialer til samme
tid. Selve plassen og de øvrige byg
ninger er ennu bare på begynner
stadiet i byggingen. For tiden hol
der man på med å sette opp en ny
slip for selskapets mindre båter og
lasteferjer.

Nedkjørselen i Ranvikbakken til
lagertaoden og til Østlandske Petro
leumskompani har i alle år vært «et
smertensbarn». Veien er ganske
bratt, og særlig på vinterføre har
det sine vanskeligheter å stoppe for
trafikk på Hystadveien. På glatt
føre endte det gjerne med at bilene
skled ned bakken hvis man måtte
stoppe for trafikk på Hystadveien.
Veien blir nu utvidet slik at man
slipper å svinge oppe ved selve ho
vedveien. Svingen blir tatt før man
kommer opp og man kan kjøre på
flat vei inn på hovedveien.

Straks til venstre ved innkjørse
len til lagerplassen ligger et lite
nytt hus. Nytt er kanskje ikke rik
tig å si det er, da det er endel av
materialene fra den gamle lager
bygning som er benyttet og det er
innredet til et reparasjonsverksted
for radioanlegg, et spiserom, vakt-

blant annet opp flis fra den tid
Kamfjordverven var skipsbyg
geri. Denne flisen var like frisk,
og man kunne ikke se at den
hadde ligget i sjøen i over et
halvt hundre år. Flisen hadde
også gjort bunden meget hard,
og mudringsgrabben hadde sine
vanskeligheter med å komme
ned.

Gammel trebygning erstattet
med moderne betongbygning
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rom og et prøverom for radioan
legg. I kjelleren er det garderobe,
w. c. og dusj for arbeiderne.

Når man kommer ned på selve
lagerbodplassen vil man 1 straks se
at det hele er ennu på begynnel
sesstadiet. Ved kaia ligger en jakt
og losser sand til støpningen av fun
damentene til slippen, og forskal
lingsbord fra lagerboden er ennu
ikke fjernet. Men man får ganske
snart inntrykk av hvordan det skal
være.

På kontoret treffer vi lagerets
sjef, kaptein Christian Ja c o fo
sen. Det ligger tykt utenpå Jacob
sen at han har meget å gjøre, og det
må det nødvendigvis bli når man
er midt oppe i forberedelsene for
en ny sesong, og alt i Ranvik er
nytt, men som alle sjøfolk kan Ja
cobsen avse litt tid for en spørre
lysten journalist og samtidig blir vi
vist rundt.

I alle tre etasjer i lagerbygnin
gen ligger det stablet opp utstyr for
hvalfangerflåten og tankflåten til
hørende Anders Jahre & Co. A/S.

Utenfor lagerbygningen mot fjor
den har man satt opp en ny utrust
ningskai. Kaia er ca. 50 m. lang, og
den er bygget av betong. Den står
på betongpåler, som er rammet ned
til fjellet. Man kan derfor være sik
ker på at kaia vil tåle den is som

%

Hardt arbeid —

or sesongen 1949—50 — som I en la

©kke år tidligere— står vårt firma som

tor leverandør til hvalfanæerflåten
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krever førsteklasses

utstyr og proviant.

For å få hvalbåtene inn til kaia
måtte man mudre opp, og man har
ved mudringen fått en dybde på
ca. 7 m., dermed kan man få inn til
kaien de største hvalbåter. Til kai
en er det også lagt en 4” vannled
ning, slik at man kan forsyne hval
båtene med ferskvann. Anløper sel
skapets tankbåter Sandefjord og de
trenger vann blir de fortøyet i
Stublandet og man legger vann
slangen ut til båtene.

I selve lagerboden er det menin
gen at det skal innredes et lite verk-

enkelte vintrer legger seg på San-
defjordsfjorden
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sted, hvor man kan ta imot mindre
arbeider på selskapets skuter. Det
te er ennu ikke ferdig. Et transitt
rom er også innredet og man kan
der oppbevare utstyr som skal til
selskapets skuter. Tollvesenet plom
bei >r rommet, og man kan bare
henvende seg til dette hvis det er
noe man må ha derfrå.

Det er klart at denne lagerbod er
av stor betydning for selskapet. —
Tidligere hadde man alt utstyr for
delt på flere plasser. Hvalbåtene
kan nu gå direkte til lagerboden,
etter endt reparasjon og ta ombord
det utstyr man skal ha.

'
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Telefon : 68 19 00 Telegr.; Staaljern

Ciå til

Fotograf Jørgensen

og få tatt bildet nu, så det er ferdig til
De reiser.



„Kosmos III" har fått røkesalong
En tilvekst til skuten som • mannskapene vil sette stor pris på

Teatersalen ombord på «Kosmos III». Som man ser er det lyst i salongen og megct god plass. — Lokalet

I dag gjør alle, eller i hvert.fall
de fleste, av våre hvalfangstredere
sitt ytterste for at mannskapene
ombord i de flytende kokerier skal
trives og få fritiden til å- gå på be
ste og hyggeligste måte. Bøker og
filmer av både underholdende og
mer dyp og alvorlig art hører nu
med til ekspedisjonenes naturlige
utstyr. ' i

Det store aber har imidlertid all
tid vært at mannskapene ikke har
hatt et eget «ted å tilbringe sine le
dige stunder på. Utenom lugarene
Biar den store messen forut vært det
eneste å ta sin tilflukt til når brev
skulde skrives, bøker leses eller det
skulle arrangeres en underhold
ning-saften av et eller annet slag.
Slik er det fremdeles ombord i vå
re eldre kokerier, men de nye sku
tene i vår hvalflåte har gledeligvis
fått eget leseværelse. Og dette er
blitt mottatt med største begeist
ring, selvfølgelig.

Nu kan også «Kosmos III» rose
seg av å ha leseværelse, røkesalong,

— Forbindelsen mellem jord
bruket og hvalfangsten ga seg vel
et forholdsvis større utslag i gamle
dager enn hva tilfellet er idag, sier
fylkeslandbrukssjef A. Hillestad
til Bygdenes Blad. Men det er frem

Kvalfangsten gir Vestfolds
landbruk store fordeler

LARS STRØM ØY
Byggmester

Telefon 3147

Sier fylkeslandbrukschel A. Hillestad

A/s MARITIME
skipsmeglere

Storgaten 14 Sandefjord

.Postboks 94, .Telefoner:' 3353 - 2353 - 3864.

ser faktisk ut

'.Telegram: START

til å være like stort som Teaterlokalet. —

kino, teater eller hva man nu måtte
ønske å kalle det for. Og etter en
tur ombord er vi overbevist om at.
intet annet av våre flytende koke
rier kan oppvise maken til det
«hyggeværelse» som i dag finnes
ombord på «Tre’ern».

Like aktenfor skorstene er «Kos
mos III»s «fristed» bygget, under
skutens opphold i Kiel i sommer.
Rommet måler 44 fot i bredden og
er noe lengere, og gir rikelig plass
for 80 praktiske rørstoler, 20 like
hendige bord samt skinntrukne so
faer i dyprødt langs skottene. Når
det er kino- eller teaterforstilling
på programmet, har man nok av
 stoler i reserve slik at man med
største letthet vil kunne få plass til
300 mennesker.

Skottene er kledd med gul-brune
plater av presset sagflis, og de vir
ker utrolig rene og tiltalende i all
sin enkelbet. Dører, lister og skap
er holdt i brunt løvtrevirke, gardi
nene er vakre i rust og grått. Mor
somme lamper og lampetter i mes

deles en betydelig tilknytning mel
lem jordbruksbefolkningen og hval
fangstvirksomheten. Det er i alle
fall sikkert nok at kvalfangsten
har tilført jordbruksnæringen bety
delige økonomiske fordeler, seiv om

Privat 3831

song og med ruglete glass sørger for
behagelig belysning. Ventilene som
ombord i en skute vanligvis er run
de, har firkantet form i dette rom
met, og det bevirker at man uvil
kårlig finner seg enda bedre til ret
te der inne.

På den romslige avrundede sce
nen står to veldige blomsterbuket
'ter og tar seg dekorativt ut mot det
røde sceneteppet, og bak dette er al
lerede det hvite lerret som det nok
vil rulle adskillig meter film over,
rigget opp. Garderober og scenebe
lysning er som det skal være.

I det ene hjørnet av rummet er et
stort skap med glassdører innfelt i
skottet, og like ved skapet står en
liten koselig disk. Mellem denne og
skapet skal bibliotekaren holde til
når det er utlån.

To morsomme sving- dører fører
inn i rommet, og vi tipper at de må
belage seg på alt annet enn rolige
og fredelige dager.

vi ikke kan legge frem noen tall for
det. Ikke så få bønder har på den
måten kunnet skaffe seg adskillig
med kontanter som har kommet
godt med når man skulle sette
gården i mer driftsmessig og av
kastningsdyktig stand.

For' mange bondegutter har kval
fangsten hatt sine særlige fordeler.
De har kanskje skullet overta sin
farsgård eller har drømt om å kjø
pe seg en annen gård, men har
manglet kontanter til å klare et
slikt løft. Men noen hvalfangstse
songer har hjulpet dem over de
største vanskeligheter, rent økonom
isk. Derfor treffer vi ikke så få
bønder i Vestfold som i sine yngre
år har vært på fangstfeltet. På
dette punkt er det at jordbruksbe
folkningent har hatt og har den
sterkeste tilknytning til kvalfangst
en, og livet der ute har utvilsomt
herdet de unge til sitt fremtidige
virke i land.

— Men hvalfangsten har vel be
røvet jordbruket for adskillig ar
beidskraft ?

— At jordbruket er blitt tappet
for arbeidskraft er det minus vi kan
trekke frem, men sett under ett —
er allikevel fordelene så vidt store
at vi bare kan være gla for at hval
fangsten er holdt oppe, og vi bærer
at vi bare kan være glad for at hval
fangst fremdeles må få oppleve
gode tider. Det er jo slik at det er i
vinterhalvåret hvalfangsten fore
går, og den travleste tid i jordbru
ket er jo sommeren. Og da er svært
mange av hvalfangerne fra bygde
ne i full sving med jordbruket.

Jeg vil i forbindelse med det
som før er sagt, også minne om
at bondeguttene ofte har nyttet
de kontanter de har lagt seg opp
under hvalfangst til å skaffe seg
utdannelse, og hvalfangsten er
således kommet bygdenæringene
til gode også på den måte. Denne
anvendelse av fortjenesten kun
ne utvilsomt ha Vært brukt i stør
re utstrekning. Det er å ønske at
de bondegutter som drar ut har
dette for øye, slik at de i videre
grad enn hittil kan kvalifisere
seg for sin fremtidsgjerning.
— Hvalfangsten som avtager av

bøndenes produkter ?
— I mellomkrigsårene spilte det

te en vesentlig rolle. I det senere
har vi jo som kjent hatt vare
knapphet, men vi setter fortsatt
den største pris på at hvalfanger
selskapene skaffer sine forsyninger
på det hjemlige marked. Vi øyner
på nytt et sterkere behov for av
setning av jordbruksvarer, og det
er derfor helt riktig at tingene leg
ges til rette og holdes -ved like slik
at distriktene herover også for
fremtiden forsyner hvalfangerflåten
med matvarer så langt flåten fin
ner det praktisk og' rasjonelt.
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Pierre.

Hvalfangernes
Assuranceforening
Gjensidig

ASIreJ Andersen

Vår spesialavdeling for hvalfangstutstyr anbefales. Harpuner,

granater, sjakler, slepekroÉer, slepekjettinger  samt presskjeler

og oljetanker. >— Moderne galvaniseringsanlegg.

Sandefjord

Forsikrer alle slags iuleresser

i fraktfart og faogstfart.

Telefoner: Sentralbord 3464.

Direktør Pryds privat 3069.

IfeL. ferL$ted og SføLeri /,

Telegr.adr.: «Mutua 1 »

Larvik.

Oslo, Sjøfartsbygningen, v. 638, Kongensgt. 6.
Telefon Centralbord 41'02 26. Telegr.adr, Specific
Newcastle 90, Crey Street. Telegr.adr. Specific.
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Besiktigelse av skib.
Tilsyn med nybygninger og reparasjonar.

Oslo, Sandefjord,
Newcastle on Tyne

KJøbenhavn-Malmø-linJen

Godsrute: Sandefjord-Kjøbenhavn-Malmø og vice versa
M.s «SPJERØY»

Lastanmeldelse:

STØKKEN & STENSETH
Telefonen: 3830 — 3471.



Kværnerapparalenes

Apparatet som nå praktisk talt er
enerådende for fremsiilling av hval
olje — en triumf for norsk produksjon

Bare eller krigen har Kværner Brug levert 113
apparaler til fangstflåten

Vi har henvendt oss til A/S
Kværner Brugs administrerande di
rektør, S. Diesen, — et navn som
er like godt kjent _ i norsk kval
fangst som hans firmas apparater.

— Når kom Kværner Brug med
som leverandør til hvalfangerflå
ten, spør vi.

Et moderne Kværnerapparat klar til inustallasjon i et flytende kokeri
Når et nytt flytende kokeri er levert fra verkstedet til fangst

flåten faller det mange lovord til skipsbyggeriet og til konstruk
tøren, men man glemmer svært ofte å nevne alle de firmaer som
er med å leverer viktig utstyr til disse kjempemessige flytende
fabrikker.

A/S Kværner Brug hører til de norske firmaer som når det
gjelder spesialutstyr til fangstflåten står blant de ledende i verden.
Firmaet har i mange år stått i intim kontakt med hvalfangstens menn
og dets produkter er kjent av alle som har med hvalfangst å gjøre.
Spesielt har A/S Kværner Brugs roterende kokeapparater — det så
kalte Kværner-apparat — gått sin seiersgang på såvel de norske som
på de utenlandske kokerier og er blitt en triumf for norsk pro
duksjon. De erstatter på en glimrende måte alle de eldre konstruk
sjonene for vanlige presskokere, da de er mer økonomiske i damp
forbruk og mer effektive, idet koketiden bare blir ca. % av den
tiden presskokerne måtte ha. Dessuten er oljeutbyttet adskillig stør
re, slik at praktisk talt all olje blir utvunnet i Kværner-apparatene.

lival fangsten

Manufakturforretnlng
Kongensgate 10

COscarSchelbrefl %

Kværnerapparater opplastct på jernbanevogner.

Ledende leverandør

av utstyr til fangst-

— Det var i 1930 Kværner for
alvor tok opp fabrikasjonen av ro
terende hvalkokeapparater, svarer
herr Diesen. Det.forelå krav om en
større kapasitet og samtidig om
større styrke og en påliteligere kon
struksjon. — De første apparater
Kværner utførte ble derfor et ap-

og skibsflåten

Sandefjord

seiersgang
parat som hadde 50 % større rom
innhold enn noe tidligere konstruert
apparat. Og da koketiden viste seg
å være den samme som for mindre
apparater, ble kapasiteten derved
øket med ca. 50 %. Koketiden for
kjøtt og ben er ca. 5 timer, for
spekk adskillig kortere, avhengig av
stoffets tilstand.

— Hva består apparatet av og
hvilkc typer leveres ?

— Et apparat består av koker
med oljeutskiller-ekstraktor eller
separator.

Kværner fabrikerer 3 forskjel
lige størrelser som standardkon
struksjoner :

Type 19 med en roterende inner
trommel med fyllingsvolum ca.
19 kbm.

Type 29 med en roterende inner
trommel med fyllingsvolum ca.
29 kbm.

Type 34 med en roterende inner
trommel med fyllingsvolum ca.
34 kbm.

Type 19 og 34 er hittil utført med
remskiver eller kileremmskiver for
remdrift fra enten dampmaskin el
ler elektromotor. Type 34 derimot
er utført med direkte koblet elek
tromotor, hvilket i høy grad letter
installeringen av apparatene om
bord.

— Hvor mange apparater. er le
vert hittil ?

— Som nevnt begynte Kværner
fremstillingen av sine apparater i
1930. Inntil krigsutbruddet var det
levert i alt 167 apparater. Etter fri
gjøringen inntil september 1949 er
det levert ytterligere 113 Kværner
apparater hvorav 72 av største ty
pe og 41 av de mindre typene.

— Kan det sies noe om effektivi
teten ?

— For å illustrere Kværner-ap
paratenes effektivitet kan nevnes
at fl. k. «Thorshavet» med sine 20
Kværner-apparater hadde en kapa
sitet i et enkelt døgn av 2535 fat el
ler rundt 425 tonn olje. Ved en
gunstigere fangst av flere og stør
re hval kan man regne med uten
vanskelighet å kunne produsere ca.
3000 fat olje pr. døgn.

Da et Kværnerapparat såvidt vi
forstår koster vel 100 000 kr. pr.
stykk blir det en samlet leveranse
til hvalfangerflåten bare av disse
apparater på rundt regnet 13—14
millioner kroner etter frigjøringen.

Lørdag 17. september 1949
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Sandefjord Sparebank
Siiitet 1853

Forvaltningskapital kr. 25.342.000

Egen kapital ,, 2.160.000

Tegn Deres forsikringer

mot ulykke, tap av part

ved havari og tap av

tøy og effekter i



Bygge- og reparasjonssieder
for norske kokerier og hvalbåter 1949

Framnæs mek. Yærksted :
«NORHVAL»

Kaldncs mek. Verksted :
«PELAGOS»
Haugesunds mek. Verksted :
«SUDERØY»
Ilarland & Wolff Ltd., Liverpool:
«THORSHAMMER»
Burmeister & Wain, København :
«THORSHØVDI»
Eriksbergs Mekaniska Verkstads

A/B, Gøteborg :
«THORSHAVET» (dokking).
Amsterdamsche Droogdok Maat

schappij N.V. og
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij, Amsterdam :

«SIR JAMES CLARK ROSS»
Deutsche Werft, Hamburg :
«ANTARCTIC»
Howaldtswerke A/G, Kiel :
«KOSMOS III»
«KOSMOS IV»

Framnæs mek. Værksted :

Firern.
Kaldncs mek. Verksted ;

Kreps
Gos IX
Gos X
Gos XI
Gos XII f
Baleine
Jubarte
Falkland
Busen 9

Busen 10
Busen 3 (nybygning)
Busen 4 (nybygning)

Kristiansands mek. Verksted :
Hauk
Toris.

Porsgrund mek. Verksted :
Falk.

Sarpsborg mek. Verksted, Greåker
Thorfinn
Enern
Globe XI
Pol XIL

Tjøme Værft:
Ørnen III
Nebb.

Kokerier:

Hvalhåter:

POINTHOUSE SHIPYARD

Five Building Berlhs, laking vcssels up to 2B00 lons cross and 300 toet loug.
Animal Capaelty 20,000 tons. Dry Docks. Patent Slipway.
TELEGRÅMS: 1HGLIS, GLÅSGOW, C. 3.

Holmens Værft, Risør :
Ravn.

Langesunds mek. Værksted :
Thorglimt
Star I ,
Pol XI.

Sandefjord (ved eierne) :
Thorgaut
Gribb
Klo
Thorvard

Pusnes mek. Verksted, Arendal :
Terje 3.

Drammen Slip & Verksted
Star II
Star III
Star XXIII
Star XXV
Thorstreif ex Nor III.
Kos XXIV.

Fredrikstad mek. Verksted :
Star IV
Star V
Star VI
Star VII
Star VIII
Kos 40
Kos 41
Kos 42

Marinens Hovedverft, Horten :
Knurr
Kos 32
Kos 38.

Nylands Verksted, Oslo :
Pol X.

Haugesunds mek. Verksted :
Suderøy IV
Suderøy V
Suderøy VI
Suderøy VII
Suderøy IX
Suderøy X
Suderøy XI.

Deutsche Werft, Hamburg :
Thordønn
Thorbrann
Thorarinn
Ottern
Thorgeir
Syvern
Thorbryn
Tiern
Niern
Kraft
Suderøy VIII ex Krill.

G L A S G OW

LIMITED

Howaldtswérke A/G, Kiel;
Kos 29
Kos 30
Milliam Kihl
Arnfinn Bergan.

Smith’s Dock :
Globe XII (nybygning)
Pol XIII (nybygning)
Odd XI (nybygning)
Odd XII (nybygning)

Japan :
Kos 44 (nybygning)
Kos 45 (nybygning)
Knekt (nybygning)
Krill (nybygning)
Suderøy XII (nybygning)
Torgry (nybygning).

Cape Town :
Torfjell
Seksern
Treern
Gaupe
Condor
Thorgrim
Thordr

Durban :
Globe VII
Globe VIII
Globe IX
Globe X
Pol VI
Pol VII.

Walvis Bay :
Kos XII
Kos X
Krutt
Klegg
Gos VI 1
Gos VII
Kos XV
Kos 26
Kos 27
Kos 28
Kos 31
Kos 33
Kos 34
Kos 35
Kos 36
Kos 37
Kos 39
H. J. Bull.

Husvik Harbour ;
Busen 6 *
Busen 8
Helier 1
Heller 2

Lørdag 17. september 1949!

Karakteristisk bilde fra Framnæs Mek. Værksted, fotografert tidlig i sommer. Ytterst sees «Sir James
Clark Ross». Ved verkstedets kranbrygge ligger 27 000 tonneren «Kosmos V». I den store dokk sees en

tankbåt. Også i de to andre dokker ligger båter til reparasjon.

Polar 5

Palmers Hebburn Co. Ltd,, Heb
burn-on-Tyne :

«BALAENA»
Middle Dock & Engineering Co.

Ltd., South Shields :
«SOUTHERN HARVESTER»
Smith’s Dock Co. Ltd., North

Shields :
«SOUTHERN VENTURER»
Camel Lairds Ltd., Liverpool:
«EMPIRE VICTORY»

Hvalbåter:

Pusnes mek. Verksted, Arendal:
Terje 2
Terje 10
Terje 11.

Trosvik mek. Verksted, Brevik :
Terje 4

Kragerø mek. Verksted :
Hektor 6.

Kaldnes mek. Verksted :
Southern Gem
Southern Briar
Southern Main.

Smith’s Dock :
Southern Wilcox.

Cape Town :
Setter 1

Kokerier :

iion of: iWhale Catchers,

Specialisis in the consiruc-

Train Ferries, Coasiers, Tugs,

and all Shallow Draughi

Vessels.

Setter 2
Terje 1

Terje 6
Terje 7
Terje 9
Unitas 8
Kai.

Durban :

Uni 3
Sidney Smith
Wilfred Fearnhead
R. K. Fraay
R. L. Goulding
Empire Unitas X
Uni 1
Uni 2
Uni 4
Uni 5
Uni 6
Uni 7
Uni 8
Uni 9
W. R. Strang.

Leith Harbour :

Southern Larkspur
Southern Soldier
Southern Strife
Southern Foam
Southern Wheeler
Southern Star
Southern Wave
Southern Lupin
Southern Lotus

TELEPHOHE; KELVIH 1141

Grytviken :
Orca

A. & J. Inglis, Glasgow :

Setter 3 (nybygning)
Setter 4 (—»—)
Setter 5 (—»—)
Setter 6 (—»—)
Ernst Larsen (—»—)
Arnt Karlsen ( —»—)

Smith’s Dock :
4 nybygninger

Southern Foster
Satsa
Sigfra
Sarka
Southern Spray
Southern Lilly
Southern Sailor
Solvra
Stora
Southern Chief
Sobkra
Sorsra
Sondra
Southern Brecze
Southern Truce
Southern Shore.

Don Miles
Foca
Narhval
Morsa
Skua
Petrel

! ' •
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Et sjeldent syn på hvalbåtdekket: To havfruer tar dusj i passaten.
Daphne Eckhoff i forgrunnen.

Sandefjord
Om vinteren er den nærmest en

tørr og kjedelig småby, ganske av
stengt fra den store verden der ute.
Tenk noe så trist, sier du kanskje
til deg seiv

Men så har vi da i alle fall e n
måned i året da det likesom står en
internasjonal vind inn fjorden her,
og en faktisk føler at nå er døren
åpnet til verden der ute! Det er
mai måned, når hvalfangerne våre
kommer hjem. Da kan det hende
dét er en opplevelse å gå på brygga
og ønske dem velkommen, og suge
inn duften av fremmed og forun
derlig atmosfære. Og dersom du
var der nede nå da hvalfangerne
kom i mai, så fikk du vel kanskje
øye på to reale unge damer også,
hvis brune fjes bar tydelig preg av
en månedlang sjøreise. Om du ikke
skulle ha hørt noe om dem før, så
skål vi gjerne fortelle litt om dem
her. Men da må vi hoppe litt til
bake i tiden, f. eks. til vårmånedene
1948.

Fransk er fryktelig, sier Betten
Antonsen til Daphne Eckhoff. —
Begge går i 5. engelskgym. og beg
ge føler det vel omtrent slik: i de
lyse vårkvelder er det mange ting
sum er mer aiorsomt og spennende
enn å ta privattimer i fransk.

Da er det Daphne stopper. Du

Fra skolebenken til hvalbåtdekket med
to førstereisjenter fra

Ledende firma med mangeårig erfaring som leverandør iil hvalfanger-

flåien. Siori lager av skipsproviani, maskinrekvisiia, oljer

VELASSORTERT KOL O H IAFO RRE T MI N G

Betten, sder hun. Jeg har en idé
En fantastisk idé.

Og så blir det prating og rådslag
ing og forberedelser i lange tider,
men alt må foregå hemmelig. Uker
i forventning, håp, spenning. Inntil
alt er ordnet. En 'dag lar de bom
ben springe hjemme hos foreldrene;
Vi skal reise til Sør-Afrika. Vi har
ordnet art sammen. Så det nytter
ikke for dere å gjøre opphevelser
nå. —

Egentlig lå det i grunnen heldig
til, for Daphne fant ut at hun hadde
fjerne slektninger i Durban, og Bet
ten har en far som er hvalfangstbe
styrer. Og da alt annet var ordnet,
ville ikke han nekte å ta dem med.
Men jentene måtte vsersågod reise
med hvalbåt om de ville være med!

En deilig høstdag i oktober 1948
ligger hvalbåt Go.s X ved Husøy i
Tønsbergfjorden ,for å ta inn de si
ste forsyninger til reisen. Mannska
pet er kommet ombord, og snart må
alle koner og kjærester be adjø med
karene og gå fra borde. Bare to
jenter får være ombord. Det er
Betten og Daphne, hvalbåtens to
førstereisjenter. Daphne har lidd
angstens kvaler i flere dager nå, for
hun har hørt at en hvalbåt nærmest
er å sammenligne med en under
vannsbåt ute på det store havet.

Der uler det i dampfløyta. Nå

Sandefjord
blir det vanskelig å be farvel. Mon
tro det var en liten ustyrlig tåre
som ville fram i øyenkroken?

Intet er så romimelig som havet,
sier Kielland. Og dersom det må
være oss tillatt å sammenligne Bet
ten og Darphne med den koslige
gamle forfatters små puslinger som
stirrer utover, så opplever også
disse to unge piker nå at havet
synger sine gamle sanger, og at ha
vet har et ord til hver især. For et
eventyr! utbryter de,i kor. Du
skulle sett passaten! Vi glemmer
aldri de deilige kveldene under
Ekvator og tropenettene langs Af
rika-kysten.

Selvfølgelig var det hyggelig for
de tyve hvalbåtkarene å ha så sjar
merende passasjerer ombord. Ikke
for det, jentene var påhyrt som
mannskap de også, messepike og
salongpike, og gjorde god nytte for
seg på turen. Vitebegjærlige var de
naturligvis, særlig var navigeringen
spennende. Rormannen hadde nok
ingenting imot å la to pene piker
spørre og grave om kurs og logg og
avdrift, og dersom de ville vite noe
om den trådløse, så var telegrafisten
et eneste velvillig smil. Om kvel
den var det veldig hyggelig med

Betten Antonsén (sittemle) og Daphne Eckhoff med to av vennene

ombord. De er fotografert forut ved bakken — har pappa

Lørdag 17. september 1949

Antonsén gitt timer i hvalskyting ?

Hvordan fikk dere vinteren til å
gå i Sør-Afrika, spør vi. Og nå
hagler det over oss med begeistrede
og vakre ord om enestående snille
mennesker, interessante besøk i ne
gerlandsbyer, opprivende skildrin
ger av opptøyene mellom svarte og
gule, hyggelige kvelder i Sjømanns
kirkens leseværelse. De norske har
en egen tennisklubb i Durban, og
der meldte vi oss inn, sier Daphne.
Du kan tro vi ble flinke til å snakke
engelsk, enda jeg fikk bare Ng. i
engelsk muntlig til artium.

Men ukene og månedene går fort.
En vakker dag går Betten og
Daphne ombord i «Cape Town
Castle», en 27 000 tons passasjer
båt, for å reise tilbake til Cape
Town. For nå skal de igjen ta Gos
X og dra nordover. Og en deilig
maidag en måned senere damper en
norsk hvalbåt inn til Tenvik ved
Tønsberg, der det står mange for
ventningsfulle slektninger og ven
ner på kaia. Like til det siste er de
«hvalbåtkarer» i full sjømannsha
bit. Men nå skal de i land igjen.

V. M.

trekkspil og sang på dekket!
Båter møtte vi sjelden, sier Bet

ten. Men vi var veldig interessert i
spermhvalen og haien og flyfisken.
Og springeren selvfølgelig, som
kunne leke seg i timevis foran bau
gen.

I Cape Town gikk pikene i land
og fortsatte med jernbane til Dur
ban.

DAHL
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KITTELSENS PATENTMETALL

IL a g: c i' ni rtsa 11

for alle belic?

Hans Kittelsen

Damstredet 10 Oslo Telfon 41 66 28
Telegramadresse: Patentmalall Etabl. 1892

Hvalfangere!

DE har behov (or arbeidsfoHøy

VI har uivalgei!

A/S SK0TØIUTSAL6ET

(Tidligere Skofabrikkens utsalg)

€}. Wiik «V Co.

Elektrisk forretning:.

Ant. inslallator for Sandefjord,

Sandar, Tjølling, Hedrum og Brunlanes.

Torvet 9 Telefon 3500.



5 mann fra Antarctis-ekspedisjonen
sydover med Jhorshøvdi"

mindre enn fem mann av Antark
tis-ekspedisjonen vil følge med et
av Thor Dahls kokerier til Syd
ishavet, sanrrpynlig\|> «Thors
høvdi», hvorfra de så ved års
skiftet vil bli overført til ekspedi
sjonens skip — selfangeren
«Nordsel».

To av de norske deltagere blir
med på kokeriet ; nemlig hunde
kjøreren Melleby og kokk og
hundekjører Schøllberg. Vi
dere blir den svenske mekaniker
og Weasel-ekspert Ekstrøm med
på kokeriet. Fra England kommer

Shell, en av verdens største kje
miske bedrifter, åpnet for kort tid
siden en ny avdeling i Cheshire ved
Manchester Slup Canal. Den nye
eiihet er bare en del av det store ut
bygningsprogram ved Stanlow Re
finery som fullt utbygget blir et av
de største og mest moderne olje
raffinerier i Europa.

Aniegget ble planlagt under kri
gen og påbegynt i 1946. I dag er fa
brikken i full sving med å utvinne
kjemikalier av råolje.

Produksjonen av organiske kje-*
mikalier vil bli ca. 24 000 tonn om
året.

Dessuten har man begynt å frem
stille et syntetisk vaskemiddel. Når
man vet hvilken skrikende mangel
det er på fett i verden i dag, for
står man at produksjonen av syn
tetiske vaskemidler er overordentlig
viktig, da den bidrar til å frigjøre
fett for konsumering.

Der er umulig i en kort oversikt
å gi en teknisk beskrivelse av de til
dels kompliserte prosesser som om
danner råoljer til kjemikalier.

Etterhvert som de forskjellige

produkter utskilles blir de gjen

Stor erfaring

Lederne for de videnskapelige organisasjoner som står bak den
norsk-svensk-britiske Antarktis-ekspedisjon. Fra venstre professor
H. U. Sverdrup, lederen for Norsk Polarinstitutt i Oslo. I midten
oberst L. P. Kirwan fra Royal Geographical Society, London, og
tilh. professor Hans W. Ahlmann fra Svenska Antarktiske Komi
teen. Det var professor Ahlmann som opprinnelig tok initiativet
til ekspedisjonen.

Det er nu på det rene at ikke

England bygger ut

Flyfoto av Shells nye veldige raffineri og kjemiske industrianlegg i England med
lagertanker i forgrunnen.

Shell-labrikkenc lager pudder og kunslsilke av olje

Eu mulighet for å redusere vår do

bak provianlulvalget
for el ekstra år

Som tidligere meddelt skal 3
Weasel-biler og samtlige 60 polar
hunder følge med kokeriet sydover.
Videre skal ekspedisjonen få en for
syning olje fra kokeriet foruten
hvalkjøtt og spekk. En del av hval
kjøttet skal brukes til proviant for
hundene mens en del utvalgt kjøtt
skal inngå i ekspedisjonens meny.

Det ligger meget erfaring bak
ekspedisjonens proviantutvalg, for
teller professor Sverdrup, som
har oversikt over alle Antarktis-

stand for en videre foredlingspro
sess. Midlene som frernstilles har
stor anvendelse i industrien til fa

brikasjon av nitrocelluloselakker,
farvefjernere, fotografisk film, cel
luloid, kunstiser, kunstsilke, spreng
stoff, kosmetika og plastic. På alle
stadier under prosessen er stoffet
under automatisk kontroll og de
ferdige produkter blir inngående
kontrollert av en stor kjemiker
stab.

At England bygger et nytt, mo
derne oljeraffineri kan kanskje
synes å ha liten betydning for vårt
land. Tenker man imidlertid etter,

vil man forstå at engelske oljeraf
finerier i stor utstrekning kan

hjelpe oss med å løse vårt største
økonomisk problem idag : dollar
underskuddet. Vi kan, ved å im
portere organiske kjemikalier fra
England redusere vår dollarimport,
som i januar-oktober 1948 var oppe
i 792,3 mill. kroner.

Våre olje- og fettraffinerier er i
vesentlig grad avhengig av import
erte råstoffer, det samme er tilfelle
med såpefabrikkene, og med andre
grener innen vår kjemiske industri.

geologen og ishavsmannen Alan
Reece og assisterende glaciolog
Swithinbank.

industri
sin kjemiske

og

ekspedisjonens planer og tabeller ;
det er dels norske erfaringer gjort
på Grønland eller Svalbard, dels
engelske gjort av engelske forskere
på Graham Land, som er lagt til
grunn. Man har også tatt visse «na
sjonale» hensyn ved proviantvalget
— slik at man tør håpe at både en
gelskmenn, svensker og nordmenn
kan bli tilfreds. Man har proviant
reservermed for ett års ekstra opp
hold. — Det er all grunn til å være
så forutseende, sier professor
Sverdrup. Det kan hende at eks
pedisjonen på grunn av isforholde
ne må finne seg i å være tr e år
der syd isteden for de planlagte to
år. Engelskmennene har ansvaret
for all sledeproviant. På sledereiser
spirer man gjerne to ganger daglig
— og da fortrinsvis mat som sjoko
lade, kjeks og the.

Man regner med å måtte stole
fullt ut på den medbragte proviant.
Sydpollandets fauna er svært fattig.
Det eneste man håper å kunne sky
te er sel til hundene.

' Landstigningen må skje et sted
på Sydpollandets kyst hvor breen
ligger helt i ro. Mange steder «kal
ver» breen til stadighet og umulig
gjør enhver landsetning. Når alt
er vel i land gjelder det å få utstyr
og proviant fraktet på Weasel- og
hundesleder til ekspedisjonens fa
ste basis. Man akter å legge denne
så nær kysten som mulig av hen
syn til transporten.

Ekspedisjonen akter så å trenge
inn i isødet — opptil 500 kilometer
bort fra basen. Isbreen stiger fra
havet 2—3000 meter opp mot fjel
lene som skal utforskes. Seive fjel
lene rager 4000 meter til værs.

larimport?
Råoljen til raffineriet vil i. stor

utstrekning bli hentet fra Midt
østen da det faller billigere enn å
importere olje fra Amerika.

Etterhvert som produksjonen ved
oljcraffineriene i England kommer
igang vil landet ha behov for flere
lankbåter. Her ligger en liten mu
lighet for norske rederier. Kanskje
vil vi om en tid ha en stor tank

flåte på Manchester.

reservelager

0

..pass.på fyrstikkene!
f/

ungep en
ildsfarlige..
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Shell har i 1948 levert marineoljer til norske nybyggin- *

’ • 1 ger på tilsammen ca. 140000 tonn dødvekt, deriblant

M/T «Kosmos V» tilhørende Anders Jahre & Co.
V M V-

@MARINEOLJER FÅES OVER HELE VERDEN )
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i, - fordi Den er et av landets egne produkter og besitter
de egenskaper som er nødvendige for fangstflåten, nemlig:
Den er holdbar under alle forhold og er anvendelig
til allslags matlaging ombord.”
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RADAR for handelsflåien

Radarapparater fra Metropolitan Vickers Electrical
Co. Manchester etter Ministry of Transports spesi
fikasjon leveres på kort tid.

Henvendelse: f

V. LORENTZEN & WETTRE
OSLO Telefon 41 55 50
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THE BELDAM PACKING & RUBBER CO. LTD.

Pakninger fra pionerfirmaet — oppfinnaren av den mo
derne semi-metalliske pakning — fåes i stort utvalg fra
våre depoter i alle de viktigere havner hele verden over.
Legg merke til kvalitetsmerket ; Beldam’s Pilot Seal.
Pakninger aten dette merke er ikke våre.

I

Oslo, 4' Sentralbord 42 69 93
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