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En lorsvarlig fangstbegrensning er det alt over-
skyggeiide problem for
hvallangstens
Den nåværende hvalfangslflålc

Formannen i De Norske Hvalfangstselskapers For

— Mener De at 16 000 blåhval
cnheter i sesongen er for stor be
skatning av bestanden i dag?

— Under det internasjonale
samarbeide om regulering av
hvalfangsten som kom inn i faste
former fra og med 1937, er man
etter hvert kommet til klarhet
over at beskatningen av hvalbe
standen må begrenses hvis det
skal være håp om å bevare hval
fangsten som en regulær næring.
Som bekjent ble den pelagiske
fangstvirksomhet i Antarktis i
den internasjonale konferanse
i 1944 forsøksvis begrenset til

Siratøfjottø HM

Sydishavet har kapasitet til
fange 22,000 blåhvalenheter

bund, skibsreder Torger Moe, uttaler seg

Hvalfangsten i Sydishavet kan i dag sies å stå overfor
et vendepunkt og meget vil avhenge av utviklingen i den
nærmeste fremtid, sier formannen i De Norske Hval
fangstselskapers Forbund, skipsreder Torger Moe, på
vår henvendelse.
Det all overskyggende spørsmål er hvorvidt det vil la
seg gjøre i årene fremover å begrense fangsten i Ant
arktis og på andre feller, slik at den kan sies å være
forsvarlig etter rent jakthio

den

om aktuelle hvalfaugstsporsmål
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logiske prinsippet, sier han.

16 000 blåhvalenheter, og denne
begrensning er fremdeles gjel
dende.

Det er imidlertid mulig at
seiv dette tall er for høyt og at
det kan bli spørsmål om å sen
ke det antall hval som kan fan
ges i løpet av en sesong.
— Er det ikke også for mange

ekspedisjoner på feltet?
— Det annet spørsmål av be

tydning for norsk hvalfangst er
om det vil være mulig å unngå en
ytteriigere utvidelse av antall
fangstekspedisjoner. De ekspedi
sjoner som nu fanger i Antarktis

HARCONI RADIOUTSTYR

f remt id

konkurrerer om den begrenséde
fangstmengde av 16 000 blåhval
enheter i sesongen. Det kan her
nevnes at den nuværende antark
tiske fangstflåte er i stand til i
den fastsatte fangsttid å fange
så mange hval at det tiisvarer
23 000 blåhvalenheter. Allerede
den nuværende flåte beregnes
med andre ord å kunne fange
6 000 blåhvalenheter i sesongen
mer enn det tillatte maksimums
kvantum.

— Men det startes fremdeles
nye selskaper?

— Til tross for disse kjenns
gjerninger er der under utrust
ning nye fangstekspedisjoner og
andre utenlandske ekspedisjoner
sies å være under forberedelse. —
Avisene har gjentagne ganger
omtalt den nye ekspedisjon som
kommer til i år utrustet av
Olympic Whaling Company, og
som omfatter et ombygget ameri
kansk T2 tankskip, «Herman F.
Whiton» og 13 korvetter ombyg
get til fangstbåter. Det ble til å.
begynne med oppgitt at ekspedi
sjonen skulle fange under ameri
kansk flagg, mens det nu meldes
at ekspedisjonens skip er innregi
strert i Panama. Det tyske selskap
Erste Deutsche Walfanggesell
schaft m.b.H. i Hamburg skal stå
som leder av foretagendet og be
setningen blir overveiende tysk.
Det store flytende kokeri «Juan
Peron», som er under bygging i
Belfast, blir ferdig i år, men det
er neppe sannsynlig at dette ko
keri kommer ut på fangst i korn
mende sesong.

Th. Brøvigs rederi
i Farsund har solgt sitt motor
tankskip «G. C. Brøvig» til et
tysk rederi i Bremen. Skipet som
er på 14 660 tonn, ble bygget i
1930.
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Syd-koreanske tropper har nu
nådd den 38. breddegrad og 4/5 av
Syd-Korea er befridd. Det aktuelle
spørsmål er nu om FN-troppene
kommer til å gå over grensen. Det
opplyses at kommunistene har drept
tusenvis av sivile i Seoul.

(NTB-Reuter) — Det britiske
forsyningsdepartement er begynt
forhandlinger om den pris som skal
betales for hvaloljen fra sesongen
som begynner i desember.

I fjor lå kontraktprisen for bulk
kjøp på £ 80, men siden prisene på
verdensmarkedet er steget venter
man at prisen i år vil ligge på ca. £
100., —

Direktør Lindboe går
‘ Styret for Vestfold Historielag

har berammet sitt årsmøte til 11.
oktober. Det holdes i Tønsberg.
Der skal bl. a. foretas valg på for
mann og direktør Lindboe har
meddelt at han ikke mottar gjen
valg.

HVALFANGSTNUMMER

«Thagaard har brull
alle lovens skranker»
Nu vil han også bryte ned grunn
lovens skranker, sier Arntzen

(NTB) Hvalfangstselskapenes
prosessfullmektig, advokat Sven
Arntzen hevdet i sin prosedyre i
hvalsaken i dag at motparten
har sett på erstatningsbeløpene
gjennem forstørrelsesglass. Mes
teparten vil gå tilbake til staten
som skatter. Arntzen fremholdt
at retten må ta stilling til spørs
målet om i hvilken utstrekning
forvaltningen skal være bundel
av Grunnloven og undcrstreket

Syd-Korea

Frisene for hvalolje

Nå kan De velgel
Nyco fruktsalt fåes nå også med
C-vitamin: en teskje motsvarer i
C-vitamininnhold V2 appelsin.
Til avveksling fra det vanlige
Nyco fruktsalt, eller hvis De
føler behov for et ekstra C-vita
mintilskudd, forlang Nyco med
C-vitamin.

For daglig velvære

PÅ ORIG1NALFLASKER
NÅ OGSÅ MED C-VITAMiN

HUS Q VA RNA
SYMASKINER

svensk stål

svensk kvalitet

HUSQVARHA
Kongensgate 9 - Oslo
Telefon 4226 16

Oslo, 29. september

London, 29. septbr

faren ved fullmaktsloven. Pris
direktør Thagaard har stadig
fått større makt og har brutt
ned alle de skranker loven har
satt for ham. Nu vil han også
bryte ned Grunnlovens skranker
med sin fortolkningsteori. Retten
må statuere et eksempel, sa ad
vokaten. Den må klart si fra at
Prisdirektoratet ikke kan påleg
ge skatter.

Regjeringsadvokaten, Henning
Bpdtker sa i sitt innlegg at det ikke
dreier seg om en skatt, men en ren
prisregulering. Denne regulering er
i samsvar med gjeldende lovgiv-

f angerntstyr:
Pelsfrakker

Pelsjakker
Saueskiimssokker

Dongery
Gensere

SANDEFJORDS TIDENDE 89. ÅRGANG

H val-

Tyskerne kao bygge
bvalbåter og tank*
skip for eksport

Bonn, 29. september.
(NTB) Vest-Tyskland vil deret

ter kunne bygge tankskip, frttktbå
ter, bvalbåter og lasteskip eks
port som følge av vedtakeS.e på
utenriksministermøtet i New[*Vork.
Den formelle opphevelse av restrik
sjonane for skip til eksport viCiinne
sted om kort tid. r*

Al
Kaptein Ola Fritzner rj

er gått i FN’s tjeneste. Itøn er
reist til Korea som sjef for en
gruppe på 16 radiørapportføer.

ning og advokat Arntzsn ba
re trukket inn historikken omkring
prislovgivningen for å skapa en
politisk atmosfære.
skapene er blitt hjulpet på alle må
ter, men det er for fordringsfullt å
kreve seg fritatt for en regulering
som gjelder for alle, sa han.
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Lager * Reparasjoner * Kontrollprøver

thorolf Gregersen

Diplomingenior M. N.I. F.
Tlf 41 58 75 Tollbugt. 24 Telegr.adr.; «Gregen»

OSLO

0

Av Clayfon Knight og Robert C. Durham

Boken om monnen som aldri gikk ov veien for vanskelig
hetene, men frydet seg over å vinne bukt med hindrihger
som vekere naturer måtte gi tapt for. — At den er mettet
med spenning skyldes ikke bare forfotterne, men i like
Hpy grad Bernt Balchen seiv.

Pris kr. 18,50, innh. kr. 16,—,

STEENS B A L L E

JEAN B. LINAAE

Grunnlagt 1860.

og1 linfeagent

Agent for l>. !¥• Ij.

Arrangerer billetter for reise

på sjøen og i lufte n. 7

Tegner allslags forsikring.

Ring telefon 20HO.
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God (angst!
Sandefjords Blad er i dag pre

get av hvalfangstflåtens avgang.
Ekspedisjonenes avreise ble en
del fremskyndet i år takket være
den økede etterspørsel etter
spermolje. Første norske ekspedi
sjon som dro sydover i fjor var
«Thorshammer» som forlot San
defjords havn den 12. oktober.
Hovedtyngden dro dog først i si
ste halvdel av oktober og i be
gynnelsen av november. Av
gangstiden er altså i år satt frem
ca. 1 måned.

At dette i høy grad har preget
livet i Sandefjord og i de øvrige
hvalfangstbyer i de siste uker er
sikkert og visst. Neppe noensinne
har det hersket slik feberaktig
travelhet ved de verksteder, fa
hrikker eller hos de øvrige lever
andører til hvalfangstflåten som
i år. Den store erfaring disse fir-
maer sitter inne med har dog be
virket at alt utstyr og rekvisita
er levert i rett tid.

Det er ingen store forandringer
med hensyn til fangstflåten. En
del av kokeriene har fått sin ko
kekapasitet en del forbedret og
noen nye sterke hvalbåter er
kommet til. Kampen om de 16.000
beregnede blåhval vil derfor bli
sterkere enn noensinne før. Man
må regne med at den nye tyske
hvalfangstekspedisjon kommer i
fangst i år, noe som vil skjerpe
konkurransen ytterligere.

Det er uten tvil riktig at kval
fangsten i Sydishavet står over
for et vendepunkt, slik som for
mannen i De Norske Hvalfangst
selskapers forbund, skipsreder
Torger Moe, påviser i sin utta
lelse i dagens avis. Det alt over
veiende spørsmål er om det kan
la seg gjøre i årene fremover å
finne en begrensning for fang
sten slik at selve grunnlaget for
næringen — hvalbestanden
ikke ødelegges. Når fangstseson
gen 1950/51 er avsluttet tror vi
dette problem vil melde seg med
øket styrke.

Så står det bare tilbake å øn
ske de aktive hvalfangere en rik
tig god tur og god fangst. Det er
tross alt hvalfangstens menn som
er vårt beste aktivum i hval
fangstnæringen.

Ansvarshavande redaktør
ARNE HOFFSTAD

Telefoner:

2623

2073

3882
2623
2016

Ved henvendelse til rådmann
Finn Sandberg- får vi opplyst at
de skader flommen forårsaket i
Såndefjord, av den nedsatte ko
mité er taksert til 213.000 kro
ner. I dette beløp er ikke medreg
net de ekstrautgifter kommunen
hadde som følge av flomkatastro
fen.

Noen avgjørelse med hensyn til
hvor langt kommunen skal gå i

11 til de norske og 7 til de britiske
og sydafrikanske selskaper

Vi bringer her en fortegnelse over de transportbåter som denne
sesong skal til fangstfeltet til de norske, sydafrikanske og britiske
ekspedisjonen
Kokerier: Transportbåter:
Fl. k. Thorshammer, Thorshavet, «Thorsholm»

Thorshøvdi «Thorsøy»
«Thorshavn»
«Mijdrecht»
«Kosmos V»
«Jalta»
«Pontos»
«Jaguar»
«Olav Ringdal jr.»
«Jaspis»
«Polarsol»
«Powell»
«Biscoe»
«Busen Rollo»
«Sandar»
«Southern Garden»
«Southern Opal»
«Southern Collins»

VÆRET
Værvarsler som gjelder til natt

til søndag :

Kysten Lillesand—svenskegren-
sen : Skiftende bris. Pent vær. Fra
i kveld sydvest bris og tilskyende.

Østlandet med Oslo : Lett bris.
Pent vær. Antagelig tilskyende i
kveld eller til natten.

Sølvbryllup
feires på Sjøbakken, Langeby,

tirsdag 3. oktober av John A. Jør
gensen og hustru Signe, f. Henrik
sen Skogveien 1.

Formiddagsbryllup

feires 30. septbr. på «Solbu>‘, 0.
Gokstad, av Hanny Hansen, Sandar,
og Walter Moritz Hytten, Slagen.

Forlovee :
Gerd Sommer, Hop pr. Bergen,

og Reidar Larsen, Løve.
— Frk. Eva Johansen, Vindal, og

Knut Jonassen, Hauan.
— Ruth Nordby og Kristian Lak

sckjønn, begge Høijord.

Høstblomsten skal selges
i Sandefjord i dag og de kom

mende dager i Blindes Uke. Til å
seige blindeblomstene trenger San
defjord Blindeforening hjelp av
gutter og piker, som bare kan hen
vende seg i Ungdomsforeningens
lokale, hvis de vil hjelpe. — Og det
vil de sikkert !

«Oss imellem»-siden,
bridgespalten og en god del an

net stoff må vente til mandag.

Flomskaden i Sandefjord
taksert til 213000 kroner

18
til

» Kosmos III, Kosmos IV

» Pelagos
» Antarctic
» Sir James Clark Ross
» Suderøy
» Norhval
» Balaena

» Abraham Larsen

» Southern Harvester
» Southern Venturer

\
Lensmann Ivar Aasland

overtar i morgen sin stilling
Hof. Vi ønsker ham held og frem
gang i hans nye stilling.

GODT UTSTYR OG EN LYSTIG VISESTUBB

HØRER MED TIL VELLYKKET TUR

tankbåter
fangstfeltet

betaling av erstatninger til de
skadelidte, vil ikke bli tatt før
man vet hvor stor erstatning for
sikringsselskapet betaler kommu
nen. Forsikringsselskapet har ik
ke kunnet avgjøre dette spørsmål
før resultatet av skadeskjønnet
forelå.

Kommunens ansvarsforsikring
er på 100.000 kr.

A/S Thor Dahls kontor opply
ser til Sandefjords Blad at «Thors
havet»s hvalbåter skal avgå fra
Sandefjord tirsdag. Båtene går for
Cape Town, hvor de skal møte
kokeriet.

«En sjømanns viv til havet ler

hun elsker hølgens larmen

Og finns det ingen bølger mer,

så bølger hun med barmen!»

fleåitsc

«ThorshaveUs hval
båter går tirsdag

Mandag kommer
ekspressforhindelsen

Mandag settes det nye motor
vognsettet inn i trafikken Skien
—Oslo. Dermed har Sandefjord
fått en tålelig bra forbindelse
med hovedstaden.

Det blir ingen forandringer av
de nuværende togtider, uttaler
stasjonsmester Smeby.

12.000 lat ble sluttresultatet
for hvalfongsten på Island

H /albåtene skal i år repareres ved islandske verksteder

Ingeniør Hermann Christensen,
Oslo, som er representant for det
islandske hvalfangstselskap i
Kvalfjorden forteller til Sande
fjords Blad at sluttresultatet for
stasjonen ble 12 000 fat. Det en
djlige tall for antall hval som er
fanget har man ennu ikke, men
d3t dreier seg vel om ca. 270.

Hvolbåtene vil i år bli lagt opp
o >; reparert i Kvalfjorden, fordi
selskapet har vanskeligheter med
å skaffe norsk valuta. Oljen er
solgt for 90 pund pr. tonn. I fjor
ble det produsert ganske meget
kløtt, og fremdeles har selskapet
kjøtt for ca. 1 mill. kr. liggende
inne usolgt.

For tiden arbeides det med å få
overført den fjerde hvalbåten til
norsk flagg. Alle båtene eies av
det norske selskap A/S Kvalfjord,

Lørdag 30. september 1950

Sandefjords nye
sykehus legges

ved Solvang
Formannskapet vil kjøpe

illeggsiomt til 83 000 kr

Styret for Sandefjord sykehus
har foreslått at det fremtidige
nye sykehusbygg legges i forbin
delse med det nuværende syke
hus, og kommunen har fra arvin
gene i Anders Johansens dødsbo,
fru Agnes Karlsen, fru Helga Lar
sen, fru Martha Mortensen og
Hans Johansen, fått et tilbud på
Prinsensgt. 39 c på ca. 13.900 kvm.
Kjøpesummen er anslagsvis kr.
83.400. På årets budsjett er med
tatt 90.000 kr. til dette formål.

Rådmann og formannskap fo
reslår for bystyret at man går til
innkjøp av arealet og saken be
handles av bystyret onsdag.

Reguleringen

av Bugårdsområdet
vedias

Reguleringsplanen for Bugårds
omradet behandles i Sandefjord
bystyre onsdag. Formannskapet
har fulgt rådmannens innstilling
og foreslått at bygningsrådets re
guleringsplan blir fulgt, likeledes
reguleringsvedtektene med en
enkelt forandring.

M. Henriksen og Tore J. Botne
har protestert på planen. —
Protestene er ikke tatt til følge,
men kommunen kan ikke forlan
ge at Botnes eiendom blir utpar
sellert til byggetomter uten å gå
til ekspropriasjon, noe det ikke
skulde være grunn til foreløbig.

Ikke nødvendig med eks-

propriering i første
omgang

Ny sogneprest

i Tjølling
T statsråd i går er sogneprest i

østre Moland prestegjeld, Anton
Ragnar Sunde utnevnt til sogneprest
i Tjølling. /

TiJ residerende kapellan i Lar
vik,er utnevnt residerende kapellan
i Inderøy prestegjeld, Niels Corne
lius Bonnevie.

Fhv. sjømannsprest Arne Berge
er utnevnf til residerende kapellan
i Horten, og ordinert prest, Einar
Johan Ludwigsen, er utnevnt til
kallskapellan i Sem.

som disponeres av ingeniør Her
mann Christensen. Den fjerde
båten «Whale IV», ble kjøpt i
England, og den gang den ble
kjøpt var det forbudt å overføre
engelske skip til andre lands
flagg.

Fangsten vil etter all sannsyn
lighet bli tatt opp igjen neste år.
Årets resultat er meget bra. Hvor
vidt det blir norske mannskaper
på hvalbåtene neste år er det ikke
godt å uttale se gom nu. De is
landske redere er ikke så svært
godt fornøyd med mannskapene.
Det har nemlig vist seg at flere
karer har bedt om å få reise hjem
etter en ganske kort tid. Båtene
har dermed fått for lite mann
skap. Man må ikke dermed ta alle
under en kam, men som sagt har
det vært enkelte som har bedt om
å få reise hjem etter en ganske
-kort tid.

Gymnasiesamfunnet «Uglcn»,
Tønsberg runder de 50 år og har

stor jubileumsfest i dag. I anledning
jubileet utgis et jubileumsskrift.  —>
Redaksjonssekretær Torleif Jacob
sen, Sandefjord, er blant. samfun
nets æresmedlemmer.

Bryggepraten

«Kosmos 3» avgår i dag til fangst
f eltet. Det er stortrafikk på taryggen
i dag både med folk og biler.

Havnen blir liksom rommeligere og
rommeligere, og våre gater tømmes
gradvis for robuste bvalfangere.

Vi onsker Kosmos-karene en god
reise og en god sesong.

Også «Milliam Kihl» — en av Jahré
selskapenes korvettet — går sydover
i dag..

En liten tysk tankbåt er ventende
til Sandar Fabrikker i helgen.

«Star 9» og «Star 23» kom fra uten
bys verksteder i går.

Den første rimfrost
i høst hadde vi i distriktet i natt

Tidlig på morgenkvisten var mar-

ALT I

SKOTØY

(rodt utvalg

året rundt

NORSK BRÆNDSELOLJE A/S

ALT I VERKTØY
fcor handverk og1

LESESTOFF

ER ALLTID KJÆRKOMMENT !
Godt utvalg i

For kvalitet og service:

mm

IfoyfrfaiM

$Sc$€uxi Ofsens

JJrne

LUDVIG FOSS BOKHANDEL

BE PRODUKTER

boker og papir

Telefon 3023.

kene hvite, men en årvåken sol —
hvitglødende, ikke blå — sørget for
å slå frosten tilbake i første om
gang.

— Det er på tide å ta dyrene inn
om natten. 10—15 hester gikk ute
på et jorde på Mo i natt, forteller
en indignert forbipasserende.

industri

renriksen

%
, Apoteket «Hvalen».
har vakt denne uke og lukker kl* 17.

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

Det annet apotek lukker kl. 16.
Vakthavendes adresse og telefon

nummer oppslått på apotekets dør.

Lægevakt dr. Ertzhus.

Vakten begynner lørdag kl. 17 og
varer til mandag kl. 8.

SutteklæA:

KNICKERS
størr. fra 6 til 16 år.
SKJORTER
i skotsk mønster.

Størr. fra 6 til 16 år.
OVERALLS

i vindstoff.
Størr. fra 2 til 6 år.

Hvalfangere!
Kn gro d

Bok
for korter

Sesongen

Kongensgt. 18,



Hvalbåtfallet og mannskapsslyrkene

øker

De 10 norske pelagiske ekspedisjoner
vil i sesongen 1950/51 fange med
124 hvalbåter — stigning på 5

Hannskapsstyrkene øker Ira 4387 lil 4606

7433 nordmenn besk/efiigei på sydhsvsflåien

Hvalfangstekspedisjonens avgang hvalbåter er satt inn. Dette gjelder
i år ble uventet skjøvet endel frem.
Det er den endrede verdenssitua
sjon med øket etterspørsel etter
spermolje som er den medvirkende
årsak. Dette har bl. a. ført til en
ekstra påkjenning både på hval
fangerselskapenes kontorer og alle
leverandørene. Det har i de siste
3—4 uker hersket et kanskje ennå
mere hektisk liv enn vanlig her i
Sandefjord,

Alle hvalfangerflåtens forskjel
lige leverandører, reperbaner, me
kaniske verksteder — kjøpmenn,
bønder, og andre leverandører har
arbeidet under høytrykk for å få
alt ferdig.

Vanskelighetene har vært store,
men de er overvunnet og når flå
ten nå stevner sydover er den like
godt — om ikke bedre utrustet enn
noensinne før.

Av nedenstående oversikt vil det
fremgå at hyalbåttallet og mann
skapsstyrken er øket endel også i
år. Vi hitsetter tallene for de tre
siste sesonger for de 10 norske eks
pedilsjoner :

Hvalbåter Mannskaper
1948/49 101 3891
1950/51 124 4606
1949/50 119 4408

Hvalbåttallet er altså økt i dé
tre siste sesonger med 23. Hertil
kommer at arbeidet med moderni
seringen av hvalbåtmateriellet er
fortsatt og mange nye og sterke

SPISEFETT - TEKNISK

for margarin & såpeindusirien

SAKDAR FÅBRIKKER Vs

.iCSbz
£ejv.e>'umdø.'i am

kommende sesong

fli. 3232

MASKIMEKVISIT
BYSSEUTSTYR
DEKKSREKVISITA

også kommende sesong. De fire bri
tiske ekspedisjoner har også økt sitt
hvalbåttall. For de 3 siste sesonger
stiller tallene seg slik :
1948/49 53 hvalbåter
1949/50 56
1950/51 59 »

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 foregåen
de sesong) :

Norske kokerier :
Fl. k. «Sir James Clark Ross»

» «Thorshøvdi»
>» «Kosmos III»
» «Kosmos IV»
» «Norhval»
» «Thorshavet»

» «Thorshammer»
» «Antarctic»
» «Pelagos»
» «Suderøy»

L.st. Husvik Harbour
Tilsammen

Utenlandske ekspedisjoner :
De fl. k. «Southern Harvester»
«Southern Venturer», «Balaena»
og «Abraham Larsen»
L.st. Leith Harbour og Grytviken

Tilsammen
Hvalbåter : Antall nordmenn :

13 (11) 475 (435)
15 (14) 530 (496)
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Hertil kommer ca. 1130 utenland
ske mannskaper (mest engelsk
menn).

Foruten ovennevnte ekspedisjo
ner vil de øvrige utenlandske, nem
lig det hollandske fl. k. «Willem
Barendsz», de to japanske fl. k.
«Hashidate Maru» og «Nisshin Ma
ru No. 1», samt det russiske fl. k.
«Slava» delta i kommende sesong
som tidligere.

Siste sesong fanget «Willem Ba
rendsz med 11 hvalbåter og hadde
450 mannskaper. De to japanske
ekspedisjoner fanget med 8 hval
båter hver og hadde henholdsvis
565 og 522 mannskaper, og fi. k.
«Slava» hadde 14 hvalbåter og 677
mannskaper.

I forrige sesong var der i alt be
skjeftiget 7230 norske mannskaper
nå hvalfangerflåten i Antarktis inkl.
Syd Georgia. I år blir tallet 7433, en
stigning på 203.

I tillegg hertil skulle da, etter de
opplysninger som foreligger, det
nye tysk-amerikanske kokeri «Her
mann F. Whiton» kommer ut med
12—13 ombygde korvetter som
hvalbåter.

14 (15)
14 (15)
13 (13)
14 (13)
12 (11)
10 (10)
12 (10)

7 ( 7)

124 (119) 4606 (4387)
7 ( 7) 332 (326)

131 (126) 4938 (4713)

59 (56) 1822 (1821)
14 (14) 673 ( 696)

204 (196) 7433 (7230)

GODT FORARBEIDE — GOD FANGST

FIX MALING

FRA FIX FABRIKKER A.S.

545 (544)
548 (557)
505 (488)
512 (479)
410 (379)
400 (386)
425 (372)
256 (251)

Lørdag 30

Til uisiyrei

HERREEKVIP£RIN6

september 1950

Sykkellykter
Ta ingen risk, men kjøp lykter

Dongeryklær
Arbeidsskjorter
Skinnjakker
Arbeidsstrømper
Arbeidssokkér
Islendere
Arbeidshansker og -våtter
Arbeidsbukser

De får det hos:

i « Vestfold» s gård

hos oss.

Fritz Karlsen & Co.

Sportsforretning.
Telefon 3222.

SKOTØIHUSET PROGRESS A/S
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Gøteborg-linjen

Godsruie: Sandefjord - Goteborg og vice versa
M.s«Ali V A III»

Lasianmeldelse: Støkken «& Stenseth
Telefoner: 3830—3471

Jahres Kjemiske FabrikkkerVs

SANDEFJORD

Fetlalkoholer - leltsyrer - kjem. lelcslilhjelpemidler

lær- og peisfellningsmidler-råstofferfor kosmetisk-,

(armasøitisk- og kjemisk/teknisk industri.

*

Hardt arbeid
•. * i-r, l *'

krever førsieklasses

UTSTYR og PROVIANT

For sesongen 1050—51 — som I en lang:
rekke år tidligere — står vårt firma som
stor leverandør til hvalfangerflåten

lansjperne



<Hxm skal vakse —

I biskop Heuchs prestetid hadde han en konfirmant som
ingen ting kunne. Heuch tenkte ikke å slippe ham frem til kon
firmasjon, og kalte gutten inn til en samtale på kontoret. Der
fikk han plass i en stor stol, foran den store mann med den store
ørenese og det strenge blikk. Ikke undérlig at gutten ble redd;
og i sin store fortvilelse foldet han hendene og sa: Kjære Herre
Jesus, du som er så stor, hjelp meg som er så liten.

Kjære gutten min, sa Heuch smilende, du skal bli konfir
mert, for dm har det rette disippelsinn.

Den unge konfirmanten forsøkte ikke å gjøre seg bedre eller
større enn han var, han innså og vedkjente seg at han var liten,
og søkte hjelp hos ham som var blitt stor for ham.

«Stjernehimmelen over oss og samvittigheten i oss» er to
ting som skulle sette oss på plass både overfor universet og Gud.

Men ofte gjør menneskene opprør mot begge deler, vil tross
både livets og Guds lover og gjøre seg seiv store.

Kampen for å bli stor har vært årsak til store ulykker både
for den enkelte og verden, ja er den store fare også i dag.

Seiv med seir fra Moskva til Kartagena, han døde dog ensom
på St. Helena. Hitlers storhetstanker bragte landet til fornedrelse.

Typisk er oversettelsen av ordet Ære fra madagassisk, ord
rett betyr det gressblomst. Ærens gressblomst varer kort og vis
ner lett.

Jeg er redd alt som er stort, sier presten Bagge i boken «Årer
i undergrunnen».

enn vi.
Derfor heter det: Lo.i dette sinn være i eder, som og var i Kri

stus Jesus, Jesus ga avkall på å være Gud lik, tok en tjeners skik
kelse på seg, fornedret seg så han ble lydig inntil døden på kor-

Jesu liv begynte i en krybbe og endte med et kors. Han
som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss.

Vi er helt innstilt på oppvurdering av oss seiv og alt vårt,
på utvikling og fremgang. Men så kommer Jesus og taler om
nedvurdering.

Den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister
sitt liv for min skyld, skal finne det.

Når vi fjerner alt falsk overlys, alle falske trøstegrunner, blir
rdet ikke meget igjen av oss seiv. Da nedvurderes vårt livssyn,
våre store tanker om oss seiv, våre interesser og fornøyelser, da
står vegen åpen for Guds gjerning i oss.

«On Herlig bløtkake
selvfølgelig fra

å IVAR HALVORSEN

17. s. e. tref.

AV SOGNEPRSET HALVARD JENDEM

Det er Bibelens innstilling, for den vurderer annerledes

En frtamåi tit tcona

Rolins Blomsterførrelning

BUNNSTOFFER OG
SKIPSMAUNGER

skat avta

tlf. 2439

l&Ø.i.;

Luk. 14, 1—11,

f
iir

Kortbølgesendingene til våre

hvallangere gjøres

Skal vi få noen glede av kortbøl
gesendingen ? spør mange hvalfan
gere før de drar sydover, og vi lar
spørsmålet gå videre til program
sekretær Gunnar Nygaard i Norsk
Rikskringkasting.

— Vi skal forsøke å gjøre pro
grammene så gode og aktuelle som
mulig, sier Gunnar Nygaard. I den
tiden vi har holdt på har vi fått en
del erfaring, og den skal vi forsøke
å praktisere.

Det blir ingen vesentlig forand
ring i programmene, men vi kom
mer i år til å sende ut en slags vær
varsel for radio slik at telegrafist
ene kan få et lite tips om hvilken
bølgelengde vil være den beste å
lytte på. Sendetiden vil bli ufor
andret, og hver tirsdag vil distrikts
reportasjen fra Østfold og Vestfold
komme.

Vi vil arbeide for å få våre pro
grammer så «up to date» som mu
lig, og av den grunn vil vi sløyfe
utenriksnyhetene, fordi vi regner
med at disse blir gamle før vi kan
få sendt dem ut. Utenriksnyhetene
ble sløyfet ved månedskiftet mars/
april, og ennu har vi ikke mottatt
noen klage fordi vi har tatt denne
programpost ut. Vi regner nemlig
med at våre lyttere har hørt disse
nyhetene tidligere. Reuter er det
viktigste byrå for utenriksnyheter,
og dette byrå har egen radiopresse.
Ikke alle forstår engelsk, men som
regel har telegrafistene tid til å
oversette nyhetene.

I stedet for utenriksnyhetene vil
vi hver torsdag ha en utenrikskro

Anlenneanlgget i Fredrikstad ferdig, og de tre
stasjoner kan nu kjøres på retningsantenne

Journalist Halvdan Møller «stemmen fra Vestfold» og programsekretær
Gunnar Nygaard i Norsk Rikskringkastings kortbølgeavdeling.

Lørdag 30. september 1950

tiilil

som mulig

nikk. I denne kronikk vil kronikø
ren oppsummere de viktigste ny
heter.' Vi har fått flere henvendel
ser i forbindelse med denne uten
rikskronikken, og alle er meget be
geistret for den. Det har lykkes
Kringkastingen å knytte til seg fle
re kjente utenrikskronikører, blant
andre Finn Moe, Anders Burås,
Bjarne Gran og Erik Loe.

Man er nu praktisk talt ferdig
med antenneanlegget i Fredrikstad.
Når det blir helt ferdig vil man
kunne benytte alle tre stasjonene
på retningsantennene. Tidligere
kunne man bare bruke to, og den
sråler. De skulle bey en vesenlig
tredje stasjon måtte brukes på
rundstråler. Det skulle bety en ve
sentlig forbedring.

Kokerier og hvalbåter som fan
ger på østfeltet; mellem Kerguelen
og Australia bør være oppmerksom
på den sending fra kl. 14—15 som
går til Det indiske hav. Hvis det
skulle vise seg at denne sending er
vanskelig å høre har man Amerika
sendingen kl. 2—3 om natten. Den
ne sending går i stikk motsatt ret
ning, men den følger samme stor
sirkel.

Det samme gjelder de kokerier
og hvalbåter som befinner seg på
vestfeltet, mellem Syd Georgia og
Grahams Land. Sendingen mellem
kl. 24—1. skulle her være den be
ste, men skulle den slå klikk har
man sendingen kl. 12—13. Den
går nemlig i stikk motsatt retning,
men den følger samme storsirkel.
Vi håper at telegrafistene er opp
merksomme på dette,

— Har kringkastingen fått noen
rapport fra fangstfeltet ?

— Vi har ingen faste rapportgi
veré, men på et møte i Sandefjord
i vår ble det lovet at" kokeriene et
ter sesongen skulle sende en rap
port fra feltet. Det vil være greit
for oss å vite om sendingen kom
mer igjennem.

Med hensyn til programmene så
er det først og fremst distriktsre
pdrtasjene som er populære. Vi har
bare fått en eller to klager på dis
se, fra sjøfolk som synes de var
for lokalpreget. Klageren var en
sjømann fra Oslo, men han sa in
gen ting om reportasjen for dette
distrikt. Ellers later det til at post
kassen, hver lørdag er populær.

Ledende leverandør av utstyr til fangst- og skipsflåten

sa

STØKKEN & STENSETH

Telefonen Kontoret: 3830-3471 Støkken privat; 3404 Stenseth privat; 4155

LINJEAGENTURER - BEFRAKTNING - SPEDISJON- KLARERING

aktuelle

C.O«carSchelbre6 %
Manufakturffo r retning

Kongensgate lO

FLYFORSENDELSER - O

ISvendsen, Eliassen & Co.

Tidl. Sigurd Lystad & Co.
ELEKTRISK FORRETNING
Torvgaten 4 —- Telefon 4003.

SANDEFJORD
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NOER SØRENSEN
ELEKTRISK FORRETNING - TELEFON 2833

RADIO — ELEKTRISK INSTALLASJON



VERDENSTEATRET

Kl. 16.30 og 17.30. Barn adg.
50 øre.

Walt Disneys
3 CABALEROS

Billetter V2 time før hver forest

   iTeaterlokalet  

HUSK!

«Greven av Pompadonien»

Helgerød Indremisjon har utlod
ningsfest kl. 19.30. Tale ay pa
stor Miiller Nilsen og K. Skin
mo.

Søndag.
Framnes søndagsskole kl. 11

Min inderlig kjære mann,
min snilde pappa, min kjære
sønn, vår bror, svoger og on
kel

Erling Trygve Pellcrsen

Føres fra jernbanest. til
Sandar gravkapell lørdag kl.
18.30.

Søndag kl. 17 (merk ny tid)
møte ved pastor Dybvik. Sang av
fru Bødker. Alle velkommen.

FRELSESARMEEN
Lørd. kl. 19.30. SISTE HØST

FEST. Hjelpeforeningen arr. Ma
jor Gudrun Carlsen leder. Solo.
Opplesn. Strengem. Uti. Flott ga
vebord. Sønd. beg. Ungdomsfelt
toget. Møter kl. 11 og 20. Torvet
kl. 19. S.skole kl. 14. Major Carl
sen, korps offic. og sold. Merk
barnemøte hver kveld kl. 18.
Mand. kl. 20. Møte ved manpsfb.
Kr. arrb. musikklag delt. Magnus
Hansen taler. Alle veik.

Søndag kl. 10.30 pastor Knut
sen. Korsang. Kl. 12 S.skole. Kl.
18: Bibeltime — Det første bud.
Musikklaget. Velkommen.

Peiskveld søndag kl. 20. Tale av
pastor Miiller Nilsen. — Bønne
stund kl. 19.30. — Alle velkom
men.

«Det er på høy tid å våkne
opp!»

Jesus sa: «Salige er de øyne
som ser». Har du øynene åpne el
ler lukket for tidenes tegn?
Offentlig foredrag av H. Brandt,

representant for Selskapet
Vakttårnet.

Søndag 1. okt. kl. 18 i Folkets Hus.
Fri adgang — Alle velkommen, i

har fellesmøte på Ungdomsfoerningen tirsdag 3. okt. kl. 19. Mrs.
Farson kåserer om: A. C. W. W. og engelske husmorlag. Alle vel
kommen. Ta med 1 skje kaffø.

«Cheaper by the Dozen»
Clifton Webb, Myrna Loy,

Jeanne Crain.
Voksne, Billetter fra kl. 17.45

lørdag og søndag kl. 20.

døde i dag.
Fjellhaug, Haraldsrød,

28/9 — 1950.

Begravelsen foregår onsdag
17.30.

RELIGIØSE MØTER B

METODISTKIRKEN

Ungdomsforeningen

Sandefiord og Sandar Husmorlag

Kl. 18.30 og 20.30.
DUSINET FULLT

Margit Petterscn,

Anne Lise,
barn.

Hulda Pettersen,
mor.

Lørdag.

t

hustru

GSKu•auksjon
Onsdag den 4. oktober kl. 14 (2)

avholdes e. forl. av gårdbruker
Jørgen Allerød, friv. auksjon på

Sand i Sandar

over 10 gode kuer, høst og vår
bære.Kontrollregnskap. Tuberku
linundersøkt, fri for kalvekast
ning.

Ved kontant 5 % salær, ukjente
kjøpere må bet. kontant eller
fremvise nydatert vederheftig
hetsattest.

Fra Herredskassereren i Sandar

Herredsskalien og

ÅlderstrygdavgiHen
1950/51

1. termin er forfallen og mottan
inntil 15. okt. d. å. Betales her
redsskatten i sin helhet innen
15/10, godskrives 2 % rabatt.

Ved Sandar ingeniørvesen er
stilling som materialforvalter le
dig for tiltredelse snarest.

Lønnen er kr. 4.650.— pr. år,
pluss 4 alderstillegg a kr. 300.—
etter 2 — 4 — 6 og 8 års tjeneste.
Dyrtidstillegg f. t. kr. 1.400, pr.
år. Innskudd i pensjonskassen ut
gjør 7 % av den faste lønn. Ar
beidstiden blir som tariffbestemt
for arbeiderne ved ingeniørvese
net.

Søknad bilagt med bekreftede
attestavskrifter og legeerklæring
sendes undertegnede innen 10.
okt. d. å.

Sandar kommuneingeniørkontor,
den 28. sept. 1950.

KINOTEATRET

Kl. 18.30 og 20.30.
«TOP HAT»

Musikk og dans med
Fred Astaire, Ginger Rogers,

E. Everett Horton.
Voksne. Billetter fra kl, 18.

SØNDAG
kl. 16.30 og 17.30.
FILMAVIS NR. 37

Billetter y2 time før hver forest
Kl. 18.30 og 20.30.

«TOP HAT»
Voksne. Billetter fra kl. 17.45.

1 BEKJENTGJØRELSER B

O.F.  K. 13210219. = 2

DAMEKLUBBEN «1928»
har møte i Droninngensgt. 9 tirs
dag 3. oktober kl. 18.

Sandar Bondekvinnelag
har møte på Sandar onsdag 4.10
kl. 19. Nye medlemmer inntegnes.
Alle velkommen.

FEST lørdag 30. ds. kl. 20
Eides kvartett.

Buss fra Ågårds Plass kl. 13 (1)

Sandefjord, den 26/9 1950.
Georg Solberg A.s.

Sandar kassererkontor,
29/9 — 1950.

Sandar Kommune

m^rvang

Arendalsogn Idrettslag

E. Rekstad,

Hye pene dåpskjoier

MANUFAKTURHJØRNET
Torvgt. 13. Tlf. 2632

Fredlysing
All jakt på eiendommene Hane

holmen og Marum er forbudt

Post til fl/k «Kosmos IV» med
hvalbåtsr kan sendes under ad
resse :

Mann, George & Co. (S.A.) Ltd.
Exchange Building,
24, St. George’s Street,
Cape Town. * * Tr '
Ordinært frankert post til 5/10

kl. 12.
Luftpost til 23/10 kl. 12.

Luftpostbetalt brevpost til fl/k
«Kosmos III» kan til 6/10 kl. 12
sendes under adresse:

S. E. L. Maduro & sons, inc.,
Curacao N, W. I.

Vidére kan post til «Kosmos
III» med hvalbåter sendes under
adresse:

Mann, George & Co. (S.A.) Ltd.
Exchange Building,
24, St. George’s Street,
Cape Town.
Ordinært frankert post til 5/10

kl. 12.
Luftpost til 26/10 kl. 12.

Sandefjord postkontor
29/9 1950.

Klipp ut!

Ruter fra 1. oktober 1950

Fra Sandefjord stasjon går tog
og bil til:

Oslo V. og Drammen kl. 6.03at 6.40b,
8.20ah, 8.59, 11.30, 13.59,’ 16.07,
18.59.

Tønsberg kl. 6.03a, 6.40b, 7.25af,
8.10 bil, 8.20ah, 8.59, 10.30f, 11.30,
12.50f, 13.50 bil, 13 59, 14.58af,
16.07, 16.50 bil, 17.10f, 18.59, 20.20f
22.12f.

Horten kl. 6.03a, 6.40b, 8.10 bil, 8.59,
11.30, 13.50 bil, 13.59, 16.07
16.50 bil, 18.59, 22.12f.

Larvik kl. l,32ah, 7.26af, 8.57f,
10.16af, 10.57, 12.09f, 12.10 bil,
13.32, 14.56f, 15.25 bil 15.57, 17.11af,
18.32, 20.16f, 20.57, 21.30 bil, 22.16f,
23.32, 1.32ah.

Brevik kl 7.26af, 10.57, 13.32af, 15.57,
18.32f, 20.57.

Porsgrunn og Skien kL. 1.32ah, 7.26af,
10.57, 13.32af, 15.57, 18.32f, 20.57.
1.32ah.

a = hverdager, b = hellidager,
f = stopper ved visse holdeplasser
h = hurtigtog
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har medlemsmøte på Sandar mandag den 2. okt. kl. 19 (7). Fore
drag av kontorsjef frk. Karen Petersen, Oslo. Emne ; «Kvinner og
demokratiet». San gav fru Sommer Pettersen. Musikk av frk. Unni
Kristiansen. Bevertning. Utlodning.

Store Bergan krets. Fotograferingssted; Sole forsamlingslokale.
Mandag 2. okt.: Personer som har etternavn fra bokstav A til

og med I.

Tirsdag 3. okt.: Personer som har etternavn fra bokstav J til
og med Å.

Kvinner møter fra kl. 13 — 15. Menn møter fra kl. 16 — 18.
N. B. Alle som har helsekort må ta disse med.

Kelvinator Kjøleservice
Reparerer alt. — Spesialitet '.Kelvinator & Norge. — Salg.

Pen vinterfrakk
stort nr., til salgs uten punkter
150 kr. Eksp. anv.

Hytte ved Åsrumvaimet,
2 rum og ki., inni. lys. Pent. bel
Til salgs ved

Georg Solberg A/S
Telefon 2782.

18 leiligheter, pristakst kr. 80.000,
forl. kr. 70.000.— om hurtig han
del. Til salgs ved

til salgs

Sandefjord og
kvinners

Skjermbilledfotograferingen
i Sandar

Kvinner møter fra Id. 9 — 13. Menn møter fra kl. 16 — 19.
Furustad krets. Fotograferingssted: Furustad skole.

Leiegård i Larvik.

Georg Solberg A/S
Telefon 2782.

35 unge høns

M TIL SALGS B

cf/

%

Telefon 2954.

Tlf. 5060

MEN TENK NØVe OVER
c>et forst- jeg mil iRkre;

Jma MERE SLÅSSING/J

Sandar Høire-

Forening

350 kasser fin vinterfrukt til
salgs for levering kommende uke.

Halvor Fehn.
Fen p. å. Tlf. Fen c. nr. 32

Brukt nyviklet 260 amp.

elektrisk sveiseapparat
så godt som nytt, selges, grunnet

strømvanskeligheter, for kr. 900.-.
Eksp. anv.

brukt 2 ganger, passende stor
konfirmant, til salgs. Eksp. anv.

Eplei*

Pen mørk dress,

Sandar helseråd.

Styret.

 ØNSKES KJØPT  

Dodge eller annen god 5-seter,
ikke eldre enn 35 modell, kjøpes
straks kontant. B. m. 935.

| TIL LEIE 1

for edruelig arbeider ledig. Torv
gaten 15.

Møblert værelse
med tekjøkken ved byen til leie
for enslig dame. B. m. 938.

1 ØNSKES LEIET ” 

ugift og ansatt ved Thor Dahls
nye laboratorium søker et sted å
bo. Helst møbl. hybel eller hybel
leilighet eller hva som helst. Svar
skriftlig til Arne Sverdrup, Hotell
Atlantic.

eller 1 vær. og kjøkken ønskes lei
et. B. m. 937.

Værelse i byen,
skikket til systue, ønskes.

Fru D. Haslestad, tlf. 4125.

Møblert værelse
ønskes leiet, helst i nærheten av
Haukerød. B. m. 940.

ønsker møblert værelse, helst i
nærheten av sentrum. B. m. 939.

To gutter,
søker hybel snarest. B. m. 941.

• TJENESTE LEDIG 1

Yngre hushjelp,
pålitelig og glad i barn.

Fru lektor Lund, Ollebaken 11.

Potetpellere
får arbeid. Begynner mandag kl.8.

Leif Hunskaar, Gokstad, telefon3629.

Øvet hushjelp,
tro og pålitelig, får post. Eksp.anv.

får plass fra 14/10. 9 kuer samt
ungdyr. Melkemaskiner og drik
kekar. Ny leilighet med vann ogvask.

Henv. Bjarne Lavold, Råstad st.

Reidar A. Røed Snekkerverksted.

Ung dame
får post på tannlegekontor. Per
sonlig henvendelse.

får post hos fru ing. Winge Sø
rensen, Nedre Åsenv. 8, tlf. 4288.

med behagelig vesen, gjerne litt
diskevant, søkes til herværende
skotøyforretning. B. m. 942.

B TJENESTE ØNSKES B

søkes av 2 unge fruer, fast eller
midlertidig. Øvet i all servering
og søm. Konferanse. Pålitelige.
B. m. 936.

8 FORSKJELLIG

Vi har flere solide kjfipere
til hus i hyen eller omegn. Ny
bygg har også interesse. Henv.

Kjøper: Kalvekuer, forlngsdyr,
smågris, kontant og kommisjon.

Belger: Kalvekuer, foringsdyr,
smågris, kredit kan gis. A. K. Nyer
rød, Heggedal, telf. 42. Skriv helst.

En gummistøvel
mistet fra Virik til Bryggeriet

Henv. Bryggeriet.

Ung sivilingeniør,

Sveiser eller budeie

Allsidig benkesnekker

Gokstadveien 53

Ung, dannet dame,

Georg Solberg A/S
Telefon 2782.

«Blå Vimpel»

T Q*
W

x

Chevrolet,

Værelse

Vinterhvtte

Herre

får arbeid

Tannlege Skaane.

Hushjelp

Arbeide

TAPT

'per ER VISST BEST 1
703 SUR SlTTENDE f

•m - I;

fr

Nyanlegg
omlegging og vedlikehold av alle
slags hager utføres fagmessig og
moderne.

Større offentlige anlegg utføres
i samarbeid med hagearkitekt Ka-
ren Reistad, Oslo. Kun fagfolk og
førsteklasses arbeidsfolk.

Løvlund, Kolberg, Nøtterøy.

ALLE TYPER***^-
TIL SKIPS- OG VANLIG BRUK

Se vår radiouislilling I

1. klasses reparasjonsservice

Varmivannsbeholdere — Siøvsugere

BINGENS ELEKTROHAGASIN

( pr. B ull» 1' i c cijf n c u c

Utstilling'
av

Sigurd Eriksens målerier

lørdag kl. 17—20, søndag kl. 12—
15 og 17—20.

Kunåiftaken inyen
Thor Dahlsgate.

Salem

Lørdag kl. 20 ekstra menighets
møte.

Søndag kl. 11 taler Gulbrandsen
over emnet: Det som åpner vei for
Guds tilgivende nåde og dens for
vandlende makt.

Kl. 19 vekkelsesmøte. Gulbrand
sen taler. S.skole kl. 9.30. Bildo
graf.

Iiidremisjonens Hus.

Hangar
Andebu Jeger- og Fiskerfore

ning arrangerer fest på Haugar
lørdag 30. september kl. 20. —
Pakkeauksjon. Jenter som med
far pakker, gratis adgang.

Star Band spiller.
, Styret.

Sandefjord SkyUeriag
har skytning om den danske ga
vestatuett og med klubbmester
skap og uttagning søndag 1. ok
tober kl. 10.

Styret.

EST*
L

Semi*

finale

kl. guiler

Sandefjord Ballklubb —
Tønsberg Turr

på Stadion lørdag kl. 16. Entré
kr. 1.—• og 0.50.

«Bassoe»

«Sk «Osby»

lavtrykks dampkjeler for ensile
ring og grisematkoking m. m. m.

på lager.
«Fres» elektriske grisematkoker

også på lager.

MEINSTADS
MASKINFORRETNING

Tønsberg.

Tønsberg Bryggeri

De damer som sluttet her 23. ds. kan begynne igjen mandag 2
oktober på skift kl. 14—22. Bilen kjører vanlig rute til vanlig tid.

A/S TØNSBERG BRYGGERI
Konservefabrikken.

Har De besøkt Handelsstevnét

S Skien?

Benytt de 2 dager som er igjen.
Lørclag apent fra kl. 9 til 22. Søndag åpent fra kl. 15 til 22.

Entré voksne kr. 1.—, barn 0.50.

N YH ET
 Vi har nu igjen de praktiske hvite plasticovertrekk med strikk

til barneseng og barnevogn, kr. 8.90 — 11.20.
Ullgarn, mulinegarn, heklegarn og perlegarn i mange farver.

MANUFAKTURHJØRNET
Torvgaten 13. Telefon 2632.

Skal De ha ny båi?
er det rette tiden å bestille nå. Jeg leverer lystsnekker, fiskersnekker,
limbåter, skipsgigger, kutterjoller av furu og mahogny samt pram
mer i alle størrelser. Levering straks eller til våren.

BÅTBYGGER INGVAR PEDERSEN
Løddesøl pr. Grimstad.

Sandefjord Blikkenslagerverksfed
Innehaver Harry Nilsen

Nybygg og reparasjoner. Spesialitet: bygningsarbeider,
større tekningsarbeider, ventilasjon.

Fagmessig utførelse.
Florsgt. 4. Telefon 2400.



Fra „Emblem” til „KosmoslV”
„Lancing" hadde ire sesonger over en baug,

og krigerske argentinere bordet skuta
og beslagla alle hvalbåtene

Bestyrer Hans Andresen forleller delle og hint
fra el langt fangslliv

jeg skal hilse og si det var liv og røre på havna i Sandefjord i
gamle dager og. Seitøkutene lå tett i tett så det var som en eneste stor
skau av master bortetter. Og når skutenes avgang nærmet seg, mysset
byen av fremmede folk; de kom fra Hamar og Haparanda og gud vet
hvor. Hyreagentene basket og ropte og stred og kauket, og det var kom
plett umulig å skritte over torvet uten å bli anholdt en 10—12 ganger av
dem. Men til slutt var da alt i orden, og så dro de avgårde til Wedelha
vet, «Jason» med C. A. Larsen, «Castor» med Pedersen, «Hertha» med
Evensen. Vi guttunger var de siste som gikk fra borde, og det eneste vi
ønsket, var at vi kunde ha fulgt med dem på ferden. All vår hug sto til
sjøen; og den dagen kom da også da vi kunne pakke kista og sjøsekken
og legge fra land.

Hvalfangstbestyrer Hans Andre
sen tender en «Philip Morris» og
setter seg godt til rette i en av de
mange behagelige stoler i et av de
mange vakkert utstyrte værelser i
hans prektige hjem på Vera.

— Men har det i grunnen noen
interesse, dette som jeg kan fortel
le ? fortsetter han. — Jeg synes det
måtte være mye bedre å la hval
fangst være hvalfangst, og avis avis,
og så heller ta oss en dyktig prat
om Ballklubben og fotball og Rag
nar Hvidsten og

— Jeg kan være tilbøyelig til å
være enig, Andresen, men jeg tror
det er best å ha den praten til gode
til en annen gang. La oss nu be
gynne med begynnelsen, og så se
jhvordan det utvikler seg.

Deres første berøring med hval
fattgsten ?

— I mine guttedager drev de
svær Kvalfangst rett uti fjorden her.
Jada, i Sandefjords-fjorden, ja. Der

Dotte bilde gir et meget godt inn
tryok av hvordan man måtte bære
seg ad for å få hvalen halt opp på
planen før hvalkloa så dagens lys.
Folkene måtte helt ned i brekken
og legge stropper rundt hvalrumpa,

et livsfarlig arbeide når
sjøen var høy.

hvor Jahre nu har lager i Ranvik
var det opphalingsslipp. Og mange
fine finnhval — sildehval som de
kalte dem — fant veien opp der.

I 1895 — da var jeg 15 år gam
mel — gikk jeg til sjøs for første
gang, med barken «Emblem» av
Sandefjord. Senere var jeg ombord
i «Botnia», «Telephon» og «Apollo».
Et år var jeg også med transport
skipet «Familjen» som gikk til
Grøn’s hvalstasjon på Færøyane.
På sett og vis hadde jeg da en viss
befatning med hvalfangst, men min
rolle her var jo så ubetydelig at den
ikke fortjener å regnes med.

Hvalkloa ble oppfunnet av hval
fangstbestyrer Hans Andresen og
fabrikkeier Anton Gjelstad. Den

ble prøvet for første gang ombord

på «Kosmos» sesongen 1932/33. At
den innfridde seiv de dristigste for

yentninger, vidner dette telegram

Verneplikten min avtjente jeg i
marinen på Horten i 1902, og så dro
jeg til Amerika. Det var dårlige ti
der her hjemme dengang og Ame
rika-leberen herjet bare verre. Så
hvorfor skulle ikke jeg også bli an
grepet. Etter noen år vendte jeg
nesa hjemover, og i 1908 tok jeg hy
re på hvalbåten «Erling». Vi drev
hvalfangst på vestkysten av Irland,
og jeg tør vel regne dette som min
første skikkelige béfatning med
hval og hvalfangst.

—- Men det skulle såvisst ikke bli
Deres siste !

— Nei, det er jamenn blitt 'noen
sesonger ut av det i årenes løp, og
jeg kan ikke si annet enn at det har
vært forferdelig morsomt og inter
essant å følge utviklingen innen
hvalfangstnæringen på nært hold, i
bokstavelig forstand stått med beg
ge bena midt oppe i det og levd
med.

Min første tur sørover til feltet
i Antarktis fant sted i 1913. Da var
jeg styrmann med Larvikskokeriet
«Solstreif», tilhørende Chr. Nielsen.
Gamle Rove, Bugården, var skipper
og bestyrer. Vi lå i havner på Syd
Shetland og gjorde så godt vi kun
de, med utabords flensing og slikt
noe, vet De. Hele 10 sesonger på
rappen sto jeg ombord i den skuta.

Gamle, gode
— som vel tør være mer enn godt
kjent — var det neste kokeriet jeg
dro sørover med. Fangstleder var
Petter Sørlie, jeg styrmann og ar
beidsleder, som det kaltes. «Lan
cing» var det første kokeri som ble
utstyrt med opphalingsslipp, og den
første sesongen, i 1925, var den
lengste jeg har opplevd.

Først dro vi til Kongo for å fange
knøl og for å forsøke rcdskapen. Det
var ikke så få problemer med den
dette første året, og før vi gikk til
isen fikk vi rettet på en del ting i
Cape Town. I Antarktis fanget vi
langsmed iskanten og utenfor Syd
Georgia og mange viderverdigheter
møtte oss på veien. (I parentes kan
jeg bemerke at landstasjonene ikke
likte oss som kunde drive på i åpen
sjø, ja, jeg hadde inntrykk av at de
betraktet oss som rene sjørøverne !)

Fra isen gikk vi til Patagonia
kysten for å fange seihval. Her blir
historien om sjørøverne ytterligere
styrket, idet argentineme beslagla
hvalbåtene våre og kom ombord til
oss rikelig utstyrt med geværer og
med krigerske uttrykk i ansiktene.
Det ble mye parlamentering frem
og tilbake før hvalbåtene ble utle
vert og vi kunde fortsette fangsten.

met fra Andresen om : «Oppha
lingskloa utmerket i alle henseen
der». Følgen var at alle samtidige
og senere kokerier naturligvis an
skaffet seg hvalklo, og i dag kan
man ikke forestille seg hvordan
man skulde kunne klare seg på
feltet uten den,

Første gang på
hvalfangst

«Laricing»

har et utall av sesonger i Antarktis
bak seg. Det er nok ikke så svært
mange som kan sies- å ha noe bedre
kjennskap til forfoldene under

Sydpolkalotten enn han.
— Det var i sannhet litt av en se

song, både på den ene og den annen
måte ! Men selvfølgelig var det å
dra avsted igjen neste år og ?

— Det ble til det, ja. Igjen med
«Lancing». Denne sesongen hadde
vi ombord 3—4 separatorer, som
første kokeri, og de svarte til langt
mer enn forventningene. Da vi et
ter endt sesong losset oljelasten i
Rotterdam, ble all oljen notert som
nummer 1, med andre ord oppsikts
vekkende strålende. Og så var selv
følgelig separatorer et faktum.

I 1927 fikk jeg stillingen som
skipper og bestyrer på «Alonso», og
med henne var jeg to turer i Ross
havet. Yi passerte ispakkene i løpet
av 5—6 dager, og da vi vel var in
ne, var det nok av fi nfeit blåhval å
gå løs på. I løpet av et par måneder
var skuta full-lastet og kunde stik
ke hjemover.

— Men nu kommer vel «Kosmos»
inn i bildet snart ?

— Så sant som det er sagt, unge
mann. I 1929 ble «Kosmos» bygd i
Belfast. Jeg ble tilbudt skipper- og
bestyrerjobben og slo til — noe jeg
aldri har angret et øyeblikk på. —
«Kosmos», hun var virkelig e1* sku
te, og uten å fornærme noen kan
det vel trygt sies at hun var det
første virkelig skikkelige flytende
hvalkokeri, som senere bygde koke
rier har hatt som mønster. Og det
ble bra sesonger, omkring 200 000
fat hadde vi med oss hjem enkelte
ganger.

Den første sesongen etter opp
leggsåret, det vil med andre ord si
sesongen 1932/33, ble kvalfangsten
tilført et nytt teknisk hjelpemiddel
som skulle bli av langt større betyd
ning for driften ombord enn vi fak
tisk hadde tordet håpe på. Det var
hval-kloa, som Anton Gjelstad og
undertegnede i fellesskap pønsket ut
i ledige stunder. Jeg hadde i lange
tider spekulert nå om det ikke kun
de gjøres noe for at folkene skulle
kunne slippe å sette livet på spill
ved å gå ned i brekken og legge
stroppene rundt hvalrumpa for å få
dratt krabaten opp på planen. I dår
lig vær var det jo uråd å få utført
denne livsfarlige operasjon, og pro
duksjonen ble utsattfor mange og
ofte langvarige avbrekk.

Under oppleggsåret, siom nevnt,
fikk Gjelstad og jeg rikelig anled
ning til å fundere videre, og våre
eksperimenter og felles spekulerin
ger resulterte så i hvalkloa. Corne
liussen laget den, og den ble for
første gang prøvet ombord i «Kos
mos» under sesongen 1932/33. Og si
om den besto prøven med glans !
Det ble mer enn himmelvid forskjell
sammenlignet med tidligere. Nu
måtte hvalen til pers seiv i stygge
vær, og folkene kunde holde seg på
trygg avstand fra den lumske brek
ken.

1— Og så var det bare «Kosmos»
til krigen gjorde en brå slutt på he
le herligheten ?

— Ja, på vel til Vest-India i 1940
for å få losset oljen og sa dra ut på
kvalfangst igjen ble vi kapret av
en tysker. Vi ble brakt ombord,
«Kosmos» senket. Det var hårdt og
trist. Til slutt ble vi gatt i land i
Bordeaux og internert, senere over
ført til fangeleir i Tyskland. Og vå
ren 1941 ble vi sendt hjem.

— Men seiv krigen fikk en ende,
— I 1945 ble gamle «Vikingen»

satt i noenlunde farbar stand, etter
at den var overtatt av det engelske
Ministry of Food, og jeg dro ut med
den som bestyrer sesongen 1945/46.
Vi kom sent av gårde det året, men
det lyktes oss da å skrape sammen
en tålig last.

Hø&ten —-46 var jeg så igjen om

Hvalfangstbestyrer
Hans Andresen

«Kosmos» ‘

Hvalkloa

Lørdag 30. september 1950

bord i en av Jahre-selskapets båter,
«Kosmos IV» (ex. «Walther Rau»).
Tre turer gjorde jeg med den, inn
til jeg la årene inn i fjor høst. Da
var jeg kommet såvidt til skjels år
og alder, nesten 70 år, skal jeg si
Dem, at jeg syntes det fikk være
nok med kvalfangst.

— Det går kanskje an å spørre
hva en veteran mener om hval
fangstens fremtid ?

— Jeg er på ingen måte pessi
mistisk. Ett er sikkert : Det er
bra med den begrensning som
foretaa, og jeg er av den bestem
te mening at me r enn 16 000
blåhvalenheter må det ikke un
der noen omstendigheter gis til
latelse til å fange pr. sesong. —
Allerede lenge før krigen hendte
det at en eller flere ekspedisjo
ner gjorde bomtur. Og da ble det

til at «nu er det snart slutt
på kvalfangsten». Jeg er imidler
tid helt overbevist om at man al
dri greier å utrydde kvalen i
Ajntarktis. Om man greier å be
skatte bestanden så kraftig at
det en gang i fremtiden ikke len
ger vil lønne seg for selskapene
å drive, ja, se det er en annen
sak som jeg helst ikke vil uttale
meg om.

Sa hvalfangstbestyrer Andresen,
og tendte sin 10. «Philip Morris»
under vår samtale.

Pierre.

Sérn/und
FLOERSGT. 2 VIS A VIS SALEM TLF. 2875

Jeg iillaier meg å presentere

meg som Sandefjords eneste buntmaker
mester. Alt i pelsvarer. Reparasjoner med
kort leveringstid.
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C0R1VEL1USSEN MEL VERKSTED

CARL CORNELIUSSEN og ERLING CORNELIUSSEN
Telegr.adr.: «Staalcornelius» — Centalbord 3387 — Sandefjord

i

GOD FANGST '  v - <Sgjfr S}
MED KONGSBERG KANON OG UTSTYR

KonqsberqVåpenfabrikk

Drammens Slip & Verksted

Drammen
Efabl. 1925 Inneh. Yngvar P. Berg

Skipsbyggeri og skipsreparasjonsverksted

Flytedokk for fartøyer4000i dw.

Vi har på lager:
Almanakker for 1031
Kalendere... » 1031
Julehefter.
Godt ulvalg i romaner fra kr. 4.50
Nicoiaysens Bokhandel
Storgaten 21 — Telefon: 3788



Når flåten drar
I disse travle dager da flåten — vår

flåte, — gjør seg klar til av
gang blir man slått av hvor meget det
igrunnen tri 11 e s på disse bryggene
våre. Ja, ikke bare på bryggene, men
også inne i hus. På tollbodens pakkhus
f. eks. — der går det på gummihjul. —
Men på Varehallen, et pretensiøs navn
forresten — for hva er dette for slags
hall, dette blikkskuret ? — der rulles
med larmende jernhjul, ordentlige gam
meldagse traller. Men også, ute på
bryggen triller saker og ting på alle
slags hjul, fra lastebiler med digre bal
longdekker til tilhengere med bittesmå
hjul. Tilhengeren eies forresten av en
av byens kjøpmenn og kommer låstet
med smårekvisita til hvalbåtene.

Visst triller og går det. Fire store
sterke karer går i rute mellem tollboden
og en lekter. De trekker en firehjuls
tralle. Og på trallen ligger

tobakk og alskens fluidum, nok for en
enkelt mann i 150 år, under forutset
ning av at han bevarte sin fulle førig
het så lenge.

Vi kaster lange blikk på lassene
som drar forbi. Her er noe for enhver
smak — seiv de kresneste.

— «Lucky Strike» osså da, git! ut
bryter en tilskuer.

Javisst, er det «Lucky Strike». Og det
er «White Horse»!

— Reint vemodig å se, sier en halv
gammel fyr med vasne øyne. — Med de
prisene som er nu får en stakkars land
krabbe ikke engang råd til ei halv plan
kesaft. Nei, jeg orker ikke å se på- Og
fyren rusler opp mot byen, vekk fra
bryggen med alle dens fristelser og dens
øyenlyst.

— Hvordan får dere plass her, spør
vt noen av funksjonærene borte på

til alle denne «Lucky Striken» — alt
så.

— Vi får aldeles ikke plass, lyder sva
ret. I den travleste tiden er det sprengt
og vi har måttet leie plass i byen. —
Kunne bare få nyttet ut annen eta
sje av pakkhuset så var det noe, men
det kan vi ikke.

— Hvorfor ikke?
—Heisen som vi skulle hatt dengang

den nye tollboden stod ferdig er ikke
kommet ennu. Vi lurer på om vi i det
hele tatt får den noengang. Heisen,bør
forresten, hvis vi noengang får den, pla
seres ute n p å pakkhuset, ved nord
enden. Og sa bør det rigges til en skik
kelig løpekattanordning i annen etasje.

Fra gulv til tak står «flor» etter «flor»
med esker og kasser merket de forskjel
lige hvalfangstekspedisjoner.

— Og enda er det rent rummelig nu

KOSTELIGE SAKER

TOLLBODEN,

Glimt og prat fra Sandeljords brygger
mot hva det var for et par dager siden
Da så det helt fortvilet ut.

Og mens vi står og prater med men
nene med kongens merke i luenså tril
ler geskjeftige karer avgårde med de
ting som bærer den nøytrale fellesbe
tegnelse — utførsselsvarer.

Vi slo også ned på en av tollbodens
«kunder» — han hadde ikke noe å tril
le denne gang, han bare s å.

— Hva synes De om plassforholdene
på tollboden ?

— Jeg synes at til å være en ny toll
bod så er pakkhusplassen i minste lag
et. Og det er riktig som tollerne sier —-
heisen er nødvendig. Man kan ganske
visst «legge an» og hive varene opp med
stropper, men det er livsfarlig. Det vil
enhver mann med et praktisk skjønn
se med en gang, hvis han gir seg til å
studere forholdene.

godt, sier vi.
— Akkurat i dag, ja, svarer to mann

på en gang. Du er her på ubeleilig tid.
Kom en dag når pakkhuset er fullt, da
skal du se. Nå er det meste trillet ut
igjen. Men det har vært dager her i
høst da vi simpelthen har måttet åle
oss frem. Til tider har det vært helt
håpløst. En mengde varer har vi måttet
la stå ute på bryggen uten noen mulig
het til å få dem i hus fordi hver tomme
plass her inne var utnyttet. Vi skulle
hatt ny Varehall for minst 10 år siden !

Imens triller og går det ute på bryg
gene. De siste etternølerne til «Thors
havet» som skulle gå ved middagstider,
futter ut over med rederibåten. Og der
kommer film-mannen, han som skal
sørge for at kokeriene får sin beskik
kede del av Hollywoodproduksjonen. —
Han triller l>an også — en gammel
dags drakjerre. Sikkert lånt gods.

— Mange bra fUrner?
— 10 til hvert kokeri og noe for en

hver smak.
Et flyktig blikk overbeviser oss om at

seiv ikke Tarzan er glemt. Og film
mannen langer kasser og kasetter ned i
en av havnedrosjene.

De har nettopp en løy bøy. Fjorten
stykker ligger på rad ved «holdeplas
sen», og «sjåførene» sitter og prater
sammen over båtripene. Blå røk driver.
Men det er ikke exhaust-røken som
vidner om travelhet. Drosjene har hatt
sine rushtider i de tidligste formiddags
timene. En tre fire hundre mann samt
bagasje er satt ombord. Nu er det bare

Ledende firma med mangeårig erfaring som leverandør

flåfen. Siori lager av skipsprovianf, dekksrekvisiia, maskinrekvisifa, oljer

VELASSORTERT KOLOHIALFORRETHIHG

Vi avla også et besøk på
EN NESTEN TOM VAREHALL

— Men her var det da rommelig og

HAVNEDROSJENE, JA

å vønte på mulige etterhølere, og på ne
ste «storkast» og ellers å passe turen.

Ved bryggene ligger fartøyer som li
kesom ikke har noe direkte med hval
fangst å gjøre. De bare ilgger der og er
flytende lagerplasser. En gammel ned
rigget seilskute, skroget svart-tjæret og
av svære materialer, ligger og laster po
teter til gamle «Hammer’n». Sin historie
har den, den og — den nedriggede —.
Den har ligget på bunden.

Ble tatt opp under krigen. Og etter kri
gen solgt til Fredrikstad. Sikkert ingen
fjoråring dette. Ut av natene på den
liksom pipler det noe av fjerne århund
reders eventyr.

Og der ligger «7 brødre» og har like
som intet som helst med hvalfangst å
gjøre i det hele tatt. Den losser sand.
Og‘ er utenfor. De to mann ombord ser
storøyd på det sælsomme liv som ut
folder seg foran dem.

Og frem til de fem hvalbåtene som
ligger og kjæler seg inn på hverandre
trilles stadig nye overraskelser. Kveiler
med liner triller ombord. Og der kom
mer madrasser — fjærlette, men visst
nok uten fjær eller fjærer, bare luft.

— Officersmadrasser, forteller en
sakkyndig.

Seiv brannvesenet er ute og triller.
Der rulles en slange ombord.

Å nei, slett ikke farlig ! Ingen sensa
sjon. Ingen brann. Guttene kan bare
ikke gå sørover uten Goksjøvann.

— Mye å utsette på Goksjø kanskje,
men langt å foretrekke for mye av det
brakkvannet man kan få ombord nede
på varmen. Det er nesten som å ha en
viktig del av Sandar med seg ombord.

Foran oss på vår vei fra bryggen går
en dame og triller en barnevogn. Ved
siden går en kraftig plugg. Han er i et
fille humør :

— Jamen, åffer kunne vi ikke vært
med pappa ombord, hylte han. Pappa
sa vi skulle få lov å følg’n !

Småen er oppbrakt, fornærmet og
skuffet. Det triller store tårer ned over
kinnene på ham, triller, triller, triller !

SAM WELLER.

ET ELLER ANNET STED
PA DANSKEKYSTEN

Skipsmelding fra Melsom
& Melsom.

M.t «Polartank» avgikk Bordeaux
29. ds. for Larvik. Ventes ankomme
Larvik 3. oktober.

Wogn Henriksen
Ingeniør M. N. I. F.

Stokke st. — Tlf. 96.

All slags bygningsteknisk kon
sulentarbeide. Oppmåling, kar

ter, grunnboring.

Lørdag 30. september 1950
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HOS MEG FINNER DE SIKKERT HVA DE TRENGER

Skotøyforretni ng

Jernvarer
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AV KLÆR I KOMMENE SESONG

Skipsutstyr

72.

kulelager

Glass

-Stentøy
Harald larse

Porsele

GLEM IKKE

En bok til turen nedover. Mange av høstens nye bøker er
allerede kommet

Marie Thorsens Bokhandel

Telefon 2677.

DRESSER

FRAKKER

SKJORTER

ABE1DSTØ

i godt ulva lg.

Einar Ror

Jernbanealleen 23.
Telefoii 3024.

BATTERIAPPARATI

Tandberg kr. 4
Høvding , » 3
Telefunken »,

REISERADIO

Østfold » 3
David Andersen y » 3
Kurer, kombinert » 3

Pluss batterier.

HALVARD HAAVALDS

Prestehagen. Telefon

BBLRUTENE

inntatt i mandagsavisen.



Livlig helg for Sande
fjord Skytterlag

Klubbmesterskap, uttagningsskyt
liing og skytning om den danske

gavestatuetten

Sandefjord Skytterlag avholder
imorgen klubbmesterskap samt
skytning om den danske gavestatu
etten og uttagningsskytning for po
kalkonkurransen mellem de 6 lag,
Andebu, Kodal, Tjølling, Larvik,
Sandar og Sandefjord. Denne kon
kurranse finner sted neste søndag.
Det skal uttas 7 mann, og de 5 be
ste teller.

Hade,rslev-skytterne som har
satt opp gavestatuetten, har også
fastlagt program for konkurransen
om dette trofé. Det blir 3 skytmn
ger. Skytning nr. 1 omfatter en
kvartmatch, 10 skudd liggende, 10
skudd knestående og 10 skudd stå
ende. Det blir markering for hvert
skudd, og skytetid med anvisn. er
halvannen time. Skytning nr. 2 blir
to hurtigskytninger på 5 skudd,
hver serie på 30 sekunder. Skytning
nr. 3 omfatter 10 skudd, 4 liggende,
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Taket

slipper

heller

ikke

VERDENS-
BLOMSTERUKtN

rrVTnduene i uken
?6/9" 1/iq 1Q gQ

Dynk håret, godt med TKiosan
og massér hårbunnen grundig.
Cjenta kuren med to dagers
mellomrom i 14 dager og der
etter en gang ukentlig. Hår
bunnen blir på den måten helt
fri for flass, og håravfall som
skyldes flassdannelse, stanter
helt.

Den er fra BARNENGEN

Taket, ja! Her er det anledning til å bruke
fantasien også. Se på dette enkle, stilige
mønstret. De liker det, ikke sant?

PORTEN

— Han sa at jeg kunde løse
deg nu, Carl

— Veldig snildt av ham —1
er du all right?

Kvartfinalen i årets cupmester
skap går av stabelen i morgen. I
alle fire kamper er det hovedse
rielag som møtes, og man kan
regne med som temmelig sikkert
at det vil bli hårde oppgjør.

Det er disse kampene som går:
Lyn—Sparta.
Ørn—Fredrikstad.
Sarpsborg—Fram.
Brann—Odd.
Skal vi så holde Sparta, Fred

rikstad, Sarpsborg og Odd som
semifinalister.

3 knestående og 3 stående med an
visning for hvert skudd. Samlet
skytetid og anvisning er 15 minut
ter.

Når det gjelder klubbmester
skapet er det satt opp en sølvme
dalje for hver skytning, og dessuten
en gylt medalje for bestemann, d.
v.s. klubbmesteren.

Avlyst fotballkamp

C-kampen som skulle vært spilt
i dag mellom Store Bergan og
Sandar er avlyst da Sandar ikke
kan stille lag.

Runars smågutielag
spiller i morgen vennskapskamp
mot Sandefjord Ballklubb på
Haukerød Idretsplass. Som kjent
ble Ballklubben rnester i sin av
deling, mens Runar som spilte i
en 2. avdeling havnet på 3. plas
sen her. Imidlertid har lagene
møtt hverandre en gang tidligere
i vår og da vant Ballklubben 1—0
etter en temmelig jevn kamp.

Runar har tatt ut følgende lag:
Kristian Kalleberg, Svein Gunnar
Hem, Thor Hagberg, Sverre Skal
leberg, Bjørn Berntsen, Kåre
Hem, Kjell Jahre, Reidar Hansen,
Rolf Johannessen jr., Kåre Heger
strand og Olaf Smitil.

Reserver; Dag Paulsen, Kjell
Lundkvist, Arnfinn Liverød, Tom
Markussen, Roar Knudsen Alf
heim og Arne Kjemperud.

BALLKLUBBENS GUTTER
MOT TØNSBERG TURN
I DAG

Ballklubbens gutter skal i dag
møte TT i semifinalen om krets
mesterskapet. Ballklubben stiller
følgende lag;

I Aker-Iversen, Einar Gleditsch,
P. E. Andersen, Ove Torp, Finn
Gjelstad, Werner Skovly, Helge
Karlsen, T. Tangen, Reider Pe
dersen, T. Fritzøe og Gunnar
Thorsen.

Skjermbfldefofografelingen :

Turen er kommet til

St. Bergaii og Furustad
Fra mandag begynner skjerm

bildefotograferingen for Store
Bergan og Furustad kretser. Fo
tograferingssted blir Cole lokale.
Første dag møter personer som
har etternavn fra bokstav A til og
med I, og tirsdag møter «resten
av alfabetet».

Kvartfinalen

Som jeg tenkte! Det tar seg riktig pent ut.
I slike øyeblikk foler en seg nesten som en
kunstner. Herskapets tilfredshet er min bc
lonning.

—• Gvena —- hvis han har
gjort deg fortred — —

—r Rolig, Carl. Han har ne
sten ikke sett på meg en
gang-— —

pn5H
f

— Vi drar herfrå straks.
Han våger ikke stanse oss.

— Han har sin egen måte å
våge alt på — —-

tjipføg 55.’ tréftfémEfcP 1555

Jeg er så takknemlig, mester Bygge. Leilig
heten vår er blitt så lun og koselig og mo
derne. Tenk, alt dette har De klart med
Nøstex, — «bare» Nøstex! -

é

ET ARMBANDSUR
er en venn for livet. Det er bare
trist at det er så vanskélig å få
tak i.
Fra tid til annen får vi endel ur
og vi ber Dem stikke innom så kan
De seiv se hva vi har å by Dem.
A KRISTIANSEN, urmaker

— Si meg, hvem tror den
maskerte banditten at han er?

Farger! Maling! Selvfølgelig, det må også
til. i -en jeg er ikke fagmann på det om
rådet. Vent til uken, — da kommer jeg
innom med en mann som virkelig forstår å
sette kulør på Nøstcx-platene mine. Takk
for kaffcn og morn så lenge!

Søndag 1, oktober.
8.55: Ord for dagen.
8.00; Værmelding. Dagsnytt.
9.15: Et småbruk i Asker.
9.35: Landbruksmarkedet.
9.45: Bach: Brandelburgerkonsert

nr. 6. B-dur. Tsjaikovskij; Klaver
konsert nr, 2. G-dur, verk 44. —
Brahms: Variasjoner over et tema
av Haydn.

10.55; Høymesse i Hamar kirke.
Domprost Hans Finstad. Før pre-

(Fortsetles neste lørdag.)

m ID IO
PROSRAMMBT

Oslo, Sjøfartsbygningen, v. 638, Kongensgt. 6.

Telefon Centralbord 41 02 26. Telegr.adr. Specific

Newcastle 90, Crey Street. Telegr.adr. Specific

TEKNISKE KONSULENTER '
V V»

Tilsyn med nybygninger og reparasjonen
Besiktigelse av skib.

Mot

kulde
frekk

stoj/

NOSTEX

LÅTEN

Oslo, Sandefjord,
Newcastle on Tyne

°9

8
I

kenen: 460 v. 3, 49 v. 1, 582 v. 1.
Etter prekenen: 759, 529 v. 3. 363.

12.30: Grammofonkonsert.
13.00: Værmelding. Dagsnytt.
13.20: Musikkparade. 2. divisjons

musikkorps.
13.50; «Du gamle mor, du sliter

arm. ...» Redaktør Ivar Tveit kå-
serer.

14.10—15.45: Søndagsunderhold
ning. Wilhelm Schwarzott, klaver.
Kringkastingsorkestret. Grammo
fonsolist.

16.15: Stavangerensemblet. Brahms
arr

17.00: Mine- og kulingvarsler.
17.05: H. 'C. Branner: Isaksen. Jan

Pande-Rolfsen leser.
17.25: Folkemusikk.
17.25: Finnøy — perla i Ryfylke.

Reportasje.
18.45: Norsk musikk. Finn Nielsen,

klaver.
19.00; Værmelding.
19.05: 'Dagsnytt. Aktuelt.
19.30: «Poiispolka». De svenske

«Bobbies» synger viser.
19.50: Søndagens populærkonsert

Filharmonisk Selskaps orkester.
, Solist; Erling Bløndahl Bengts

son, cello, Edith Thronsen leser
dikt av Nils Collett Vogt.

21.45:'Da skomakeren dro fra gård
til gård. Andreas Røed forteller
gamle minner fra håndverker
livet.

22.00: Vær- og minemeldiger.
22.10: Dagsnytt og sport.
22.35: Lokale sportsmeldinger.
22.45; Dansemusikk.

Handelsstevnet i Skien

avsluttes søndag. Stevnet byr på
meget av interesse og det er sikkert
verdt et besøk
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Arne G. Håkonsen
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SKRIVESAKER

GODE BØKER

FOREN LANG SESONG PÅ FELTET!

I»ET BESTE ETVAEG

SANDEFJORD PAPIRHANDEL

Slik

blir De

kvitt

FLÅSS

Kjøp en flaske
T HIO SA N svovel
hårvann og følg denne
truksanvisningen:

KELViN HUGHES’

RADAR-EKKOLODD

CYniCUAVCT hvalfanqstflåten, syd31 llldnAT Cl ; GEORGIA EKSPEDISJONEN

IUADAICUAVCY NORGES FØRSTE LANDRADARnUitall JsIAtCI l STASJON ISFJORDEN,
SVALBARD
TRAWLERE — FANGST
FARTØYER

DA A8 I C II A V passasjerskip, liners
r A ALLC flAY: tankere, handels-

FARTØYER

HOVEDREPRESENTAWT ;

Ingeniørforretningen «ATLAS» A/$

Tel. 411497. 0. YOLIGT. 7 . Oslo

Privatbanken

i Sandefjord A.s.

Opprettet 1928.

Kapilal og tonds - Kr. 2.956.225.17,-

Utfører >/'
alle vanlige bankforretninger
på inn- og utland.



Fra «Fridtjof Hansen» til gamle

I og nye „Ross“
jump fra 17000 fal£t

Her har vi et arkivbilde av fangstbestyrer Oscar Nilsen i samtale med
sin gjest og passasjer på «Sir James Clark Ross», den

amerikanske polarfarer, Wilkins.

En mann kan være veteran 5 kvalfangsten, ja, han kan ha fulgt ut
viklingen på nærmaste hold fra «gammel» kvalfangst og opp til den mo
derne, ia, han kan være mangeårig kaptein og fangstbestyrer — sogar
kan han ha trukket seg tilbake fra aktiv tjeneste — og allikevel behøve]
han ikke være noen gammel mann. Tvertom ser det ut til å,t ingen er
yngre og sprekere enn de retirerte «gamle» fangsthestyrerne. Selvfølge
lig «nyter» de sitt otium, men ofte på høyst forbausende vis. De setter
seg ikke i sofakroken og er hyggelige bestefedre — skjønt det er de nok
også, de fleste av dem. Nei da, på farten med et eller anuet er de
Noen overværer alle verdens fotballkamper og er ivrigere enn noen 17
åring. Noen har all sin lengsel vendt mot høslen og jakt tiden. Noen er
havnefogd. Og alle har sitt å stelle med.

Fangstbestyrer Oscar Nilsen finner vi på et kontor i 1. etasje i
Hvalfangstens Hus. «For bestyrere og kapteiner» står det på døren.

Oppriktig talt så var vi ikke høye
i hatten da vi tren inn i dette kon
toret for bestyrere og kapteiner —
for å snakke med fangstbestyrer
og kaptein Oscar Nilsen.-— Det
var ikke fordi vi ikke ventet å
bli mottatt. — Nilsen har alltid
vært uforanderlig elskverdigi Vi vet
det for vi har tatt imot ha m og
han har tatt imot oss mange gan-
Ver før. Men Nilsen er ikke av den
pratsomme sorten, og fremforalt li
ker han ikke å snakke om seg seiv

en besynderlig, s.vakhet som han
har tilfelles med mange av sjøens
folk. Det lar seg derfor ikke nekte
—- som intervju- o b j e k t er
ikke fangstbestyrer Nilsen av de
lettest tilgjengelige.

Men vi har tilbrakt et døgn sam
men med Nilsen i

grauttjukke utenfor
Sydosten.

\’\ fant frem til ham og koka i den
s linneste tåke som noengang har

De «gamle og avgålte» er ikke alltid gamle

mødt et hjemvendende kokeri uten
for Sandefjordsfjorden. Og dengang
ble Nilsen rørt over å se oss. Og vi
håpet at det satt Utt igjen av varme
følelser fra dengang. Men særlig
oppmuntrende lød ikke åpningsre
phkken;

— Jeg har ikke noe å fortelle, jeg
— Visst så! De harr da vært på

hvalfangst et år eller to ?
— Siden 1912. Var med «Fridtjof

Nansen» den gang Strømnæs på
Syd Georgia ble oppført. Var 2,
styrmann under kaptein Thoralf
Sørlle.

— Fangsten dette første året De
res på hvalfangst ?

— Ikke så dårlig etter datidens
forhold — en 17 000 fat tilsammen
på kokeriet og landstasjonen. Det
var mest knøl vi fanget. Spekket
ble utkokt ombord i Kokeriet. —
Skrotten ble sendt over til «Full
wood» som kokte ut kjøttoljen. Ka
pasiteten var dengang

BURMEISTER & WASN
MASKIN- OG SKIBSBYGGERi * KØBENHAVN

k -
Nybygninger. Hurtig og som- 3 slipper til skib av inntil 275
vittighetsfu 11 Reparasjon av skib lengde. Kjelesmie,smiegods inn
og maskiner. 3 dokker med til største dimensjoner. STÅL
inntil 13.600 tonn løfteevne. JERN og METALLSTØPER1

til 158 000

Dieselmotorer fra 10-3000 EHK pr. cyllnder.

et døgnutkok på 250 fat.
Men så får man huske på at man
fanget ikke med mer enn 2—3 hval
båter, med 11 manns besetning på
hver. På kokeriet var det ca. 70
mann. Og så var det utabords flens
ing da. Det kunne gå an når det var
fint vær og smult vann. Men det
var det ikke alltid.

— Men De fikk altså smak for
kvalfangsten ?

— Å ja. Neste år da jeg var ned
over med «Fridtjof Nansen», denne
gang som 1. styrmann, så var vi
bare for landstasjo
nen.

— Hvorledes gikk det så da kri
gen satte inn ?

- I 1915 gikk jeg på skippersko
ien i Sandefjord — så da ble det jo
 kke noe kvalfangst det året. Men
;å gikk jeg ombord i «Svend Foyn»
— altså «Svend Foyn I» —. som 2.
ityrmann. Det var straks et noe
dørre kokeri — ca. 5000 tonn mot
«Fridtjof Nansen»s ca. 3000 tonn.
Bestyrer var Ole Andersen. Og så
ler hadde vi 3 hvalbåter : «Selvig»,
tGraham» og «Scot-t» med lival
 kytterne Bjarne Christensen, Vei
erland, Kristensen, Onsø, og den
;enere fangstbestyrer Sverre Skeds
no. Vi fanget ved Syd Shetland den
rang. Etter fangstsesongens avslu.t
hng lå hvalbåtene i opplag i Mon
eyideo. En gang lå vi forresten
<over» i Falkland Island. Under kri
ren gikk fangsten til Stor Britanien.

— Hvor lenge varte fangstseson
gen den gang ?

— Som regel tok den til i begyn
lejsen av november og varte til ut

mars — med opp- og nedreise
' tunne vi få en 8 måneders sesong
ien gang.

— Og fangstnesultatenc var gode
etter datidens fordringer ?

— Ja, vi hadde en 20—25 000 fat
/ed sesongens avslutning.

— De kom altså ikke hjem under
krigen ?

— Var hjemme en tur i 1918.
— Hvor lenge var De med gamle

«Svend Foyn» ?
— 19 år, fra 1915 til 1924. Da

kom jeg ombord i gamle «Sir Ja
mes Clark Ross» som 1. styrmann
under

C. A. Larsen hadde drevet fangst
i Rosshavet den foregående 'sesong.

' .

«Slukhalsen, «bracknoscn» m. m. m. kokeriet «C. A. Larsen» (nu
«Antarctic») — det førsle og hittil eneste kokeri som har halt opp
halingsslipp i baugen. Kokeriet vakte berettiget oppsikt hvor det

Telegramadresse BURMEiSTERS

kaptein C. A. Larsen

.
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fat hvalolje

V. ''i

IVrdag 30. september 1950

kom i verden

Mens vi denne gang var på vei
gjennem isbeltet inn i Rossnavet
døde C. A. Larsen. Det fait nu i min
lodd å overta kokeriet som kaptein
og bestyrer. Og hadde den til 1926.
Da overtok jeg det nye kokeriet
«C. A. Larsen».

— Ingen av disse gamle kokeri
ene var vel egentlig bygd som hval
kokerier ?

— Nei, de var ominnredet koffar
diskuter. Gamle «Ross»en var et
opprinnelig engelsk kip «Maronda»
som ble ominnredet tU kokeri ved
Framnæs. Senere kom den til Dan
mark som kokeriet «Fraternitas».
«C. A. Larsen» var også ombygd.
Opprinnelig var det en av Eagle Oils
tankbåter. «C. A. Larsen» utmerket
seg forresten som det

DET FØRSTE BELDÅM

URMA K E R

ENDRE LIND
Kongensgt.

(Forts. neste side.)
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Telefon 2297 Sandefjord

THE BELDAM PACKING & RUBBER CO.

Pakninger fra pionerfirmaet — oppfinneren av dei
deme semi-metalliske pakning — fåes i stort utva!
våre depoter i alle de viktigere havner hele verden
Legg merke til kyalitétsmerket : Beldam’s Pilot
Pakninger uten dette merke er ikke våre.

KITTELSENS PATENTMETALL
' /V; :

Hans Kittelsen
Damstredet 10 Oslo

Telegramadresse; Patentmetall

Leverandør av nautiske

instrumenter, kompassen,
Zeiss prismekikkerter m.m.

til skips- og fangstflåten

Lagermetall
for alle behov

Oslo, Tollbugt, 4 Sentralbord 42 69 93

Telefon 41 66 28
Etabl. 1892
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Sandefjords Sparebank
Etablert 1858.

Forvaltningskapital pr, 1.1.1950 kr. 30.110.000,—

Egenkapital pr. 1.1.1950. kr. 2.221.000, -

A/s M A BITI IE
SKIPS MEGLERE

SPEDISJON — KLARERING
REISEORDNINGER _ BÅT — TOG — FLY

ASSURANSE — OLJEMEGLERE

Telefoner: 2353 — 3353 — 3864
Telegram: Start

Storgaten 14 ' SANDEFJORD

EUefsens Tendskruefabrikk
Stokke pr. Tønsberg

Anbefaler:
Tidibrannrør,
tennskruer
«gr antenningrer
for hvalfangrst



som har hatt opphalingsslipp i bau
gen.

— Hvor lenge hadde De «C. A
Larsen» ?

— Til 1930. Da kom jeg ombord
i den nye «Sir James Clark Ross»,
og der ble jeg til jeg sluttet med
kvalfangsten i 1947.

— Det må vel sies å være et vel
dig jump i utvikling i kvalfangsten
fra De første gang kom i berøring
med den i 1912 og til den hypermo
derne kvalfangst vi kjenner nu ?

— Ja, det er sikkert. Det jumpet
kan vi jo måle på mange vis —
enten vi nu velger spranget fra et
3 000 tonns kokeri som «Fridtjof
Nansen» og frem til våre dagers

Det første av kokeriene med det lange navnet «Sir James Clark Ross»
— på vei ut av Rosshavet, Gamle Ross dukket senere opp som dansk

Rva

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

Thorshammer
Antarctic
Pelagos
Suderøy
Southern Harvester
Southern Venturer
Balaena
Abraham Larsen
Husvik Harbour
Leith Harbour
Grytviken

Den beregnede fortjeneste blir
uforandret fra foregående sesong. I
den beregnede fortjeneste er tatt
med hyre for 7 måneder. Overtid
er ikke tatt med. Vi hitsetter de
viktigste tall for de forskjellige
grupper:

Kokeri
Gruppe 1

« 2
« 3
« 4
* 5
« 6
« 7
« 8
« 9
« 10

første og eneste kokeri

.<1
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aktive hvalfangere

den kommende sesong?

de

En oversikt over parlsgrunnlaget sammenlignet
med sesongen 1949-50

Sir James Clark Hoss
Thorshøvdi
Kosmos III
Kosmos IV
Norhval
Thorshavet

Den yngste og den største av de to Ross’ene på vei inn

kokeri under navnet «Fratemitas».

blir fortjenesten for

Ca.
kr. 12.000 —
« 10.000,—
« 8.600,—
« 8.300,—
« 7.500,—
« 7.000,—
« 6.700,—
« 6.300 —
« 4,500,—
« 2,800, ;—

Sandefjordsfjorden.

kjemper, eller vi ser på bemannin
gen fra 70 mann i 1912 til de flere
hundre som er med bvert kokeri i
dag. Det er også litt forskjell på en
god fangst på 17 000 fat i 1912,
40 000 fat med gamle Ross’en,
70—80 000 fat med «C. A. Larsen»
og det beste resultat vi hadde om
bord i den nye Ross’en i min tid —
158 000 fat.

Jo, man kan nok snakke om
«jump».

Vi avrunder vår prat med
fangstbestyrer Oscar Nilsen med å
spørre om han ikke lengter etter
å være med når fangstflåten stev
ner nedover om høsten ?

Men- nei — det er godt å være
hjemme. En gang må det jo være

& * J t “ • -  *

im
i'

For befalet — styrmenn — ligger
den beregnede fortjeneste fra ca.
kr. 8.900,— til ca. kr. 14.300,— og
for befalet i maskinen fra ca. kr.
8,900,— til ca. kr. 17,400.—

Hvalbåt :
For >hvalbåtenes vedkommende

ligger den beregnede fortjeneste
mellem ca. kr. 5,300,5— for lettma
troser og opp til ca. kr. 8.600,— for
stuerter.

For befalet — styrmenn — lig
ger den beregnede fortjeneste fra
ca. kr. 8,900,— til ca. kr, 10,700,—
og for befalet i maskinen fra ca.
8,200,— til ca. kr. 12,000,—.

1950/51
106.000 fat
110.000 «
116.000 «
114.000 «
120.000 «
124.000 «
93.000 «
85.000 «
88.000 «
55.000 «

131.000 «
151.000 «
151.000 «
150.000 «

57.000 «
58.000 «
44.000 «

1949/50
122.000 fat
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 «

« 2.400,—
« 1,900,—

Fra før opphalingsslippens tid : Utenbords flensing ved gamle «Ross».

slutt. Men er det ikke en anelse
av lengsel alUkevel i de dyptlig
gende øyne under buskete bryn ?
AlUkevel forstår 'vi fangstbestyre
ren, — bedre å slutte mens leken
er god og heisen er prima.

Tilbake står det å gi den fakti
ske opplysning at en meget ung
Oscar Nilsen stakk tilsjøs første
gang i 1904 med en seilskute. Et
ter et par år med seil, gikk han
over til å forsøke damp og så fra
1912 var det altså bare kvalfangst.

Vi må fortelle at vi egentlig
.skulle hatt et intervju også med
en fjerde av de «gamle», nemlig
havnefogd Hans Olsen. Han
kjenner bl. a. den gamle kvalfang
sten på Færøyene og Island, for
uten fangsten i Sydhavet på før-

, i
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H VA LOLJE
INDUSTRIEN
er av vital betydning for verdens fetiforsy
ning, Det er derfor av den aller største vik
tighet for såvel produsenter som konsumen
ter at bare de mest effektive separatorer an
vendes ved oljeutvinningen.

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

DE LAVAL-Limvannseparatorer
muliggjør en bekvem og effektiv voretagelse
av de store kvantiteter av høyverdig olje
som ved limvannets avtapning gilde tapt.

Aktiebolaget Separator

STOCKHOLM 1

ste hånd. Han kjenner sogar de
gamle hvalkanonene med gummi til
rekyl.

— Men vent til siden ! sa havne
fogden. — Har’te tid til å snakke
med bla’fyker nå. Kom igjen en

, annen gang !
Men så får vi denne grusomme

salve på fallrepet ;
— Forresten er jeg fornærmet på

dere. Åssen kan dere finne på å
skrive sån’t tøys som at «Løven I»
lå stille og rente inn i «Vian» som
asså lå stille ! En gammel sjømann
kan gråte blod når han leser sån’t.

— Ja, men vi har ikke
— Jo, dere har — og dermed

basta !
Vel, .dette var det eneste vi fikk

ut av det intervjuet.
Sammivel.

|ll f

Vi AtpAtktnieA&
The North Eastern Marine Engineering Co

(1938) Ltd. Wallsend on Tyne
NORTH EASTERN OVERHETERE
NORTH EASTERN REHEA.TED DAMPMASKj
DOXFORD SKIPSMOTORER

Richardsons, Wéstgarth Sl Co. Ltd., Hartle]
MORISON EVAPORATORER
FOSTER WHEELER DAMPKJELER

Thomas Reid & Sons, Paisley
WINSJER, ANKERSPILL
STYREMASKINER, CAPSTANS

Barclay Curie & Coy, Glasgow
BAUER-WACH EKSHAUSTTURBINER

W.* H. Allen, Sons & Co. Ltd., Bedford
DIESELGENERATORER, DIESELMOTORER
TURBOGENERATORER

DAMPGENERATORER, PUMPER

Russell Newbery & Co. Ltd., Dagenham
DIESELMOTORER, DIESELGENERATORER

J. H. CaiTiithers & Co. Ltd., Glasgow
PUMPER, «SUPREX»-SEPARATORER

Jarrow Metal Industries Ltd., Glasgow
PROPELLERE AV RUSTFRITT STÅL OG
LEGERT STÅL

Crompton Parkinson Ltd., Chelmsford
ELEKTRISKE MOTORER, APPARATER

MED FLERE

SENTRALBORD 429862

WlIT C Borcemi
INGENIØRER — ØVRE VOLLGT. 6 — OSLO

Send forespørsel til

TELEGR.ADR. «BORWIT'
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G. Wilk A Co.
Elektrisk forretning'.

Aut. installatør for Sandefjord

Sandar, Tjølling, Dedrum og Brnnlanes.

Torvet 9 Telefon 3500.

ALT I NYBYGG OG

SKIPSINNREDMNGER

Lars Slrømøy

Byggmester
Telefon 3147 Privat 3831

London—Øst-Norge

Agent i Sandefjord:
STØKKEN & STENSETH

Fridtjof Kristiansen
Nylandsv. 20b, Oslo Telefon: 411096
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Den norske hvalflåte

Jframnæs mek Værksted :
«Norhval»
«Sir James Clark Ross»

Kaldnes mek. Verksted :
«Pelagos»

Harland & Wolff Ltd., Belfast,
«Thorshammer»

Burmaister & Wain, København :
«ThorshøvcU»

Eriksbergs Mekaniska Verkstad
A/B, Gøteborg :
«Thorshavet»

Gotaverken A/B, Goteborg
«Kosmos III»

Jlowaldtswerke A/G, Kiel :
«Kosmos IV»
« Antarctic»

A/G Weser, Bremen ;
«Suderøy».

Framnæs mek. Værksted :
«Star VIII»
«Polar V»
«Panter» (nybygning)
«Thorgard» (nybygning)
«Globe XIII» (nybygning)

Kaldnes mek. Verksted ;
«Gos VI»
«Gos VII»
«Gos IX»
«Gos X»
«Gos XI s
«Gos XII»
«Kvart»
«Kreps»
«Knurr»
«Falkland»
«Busen 2»
«Busen 8»
«GosII» (nybygning)
«Gos IV» (nybygning)

Kristiansands mek. Verksted :
«Asbjørn Larsen»
«Globe XII»
«Odd XI»
«Treern»
«Kos 45»

Sarpsborg mek. Verksted, Greåker
«Thorbrann»
« Thorgrim»
«Thorarinn»»
«Niern»
«Globe XI»
«Pol XII»

Jjøme Verft :
«Seksern»
«Gribb» “ A

Pcrsgrund mek. Verksted :
«Kos 34»
«Kos, 42»
«Tiern»

Marinens Hovedverft, Horten :
«Kos 31»
«Kos 32»
«Kos 44»
«Leif Welding»
«Pelikan» (ombygget korvett)

Drammen SUp & Verksted :
«H. J. Bull»
«Kos 24»
«Star IX»
«Star XXIII»
«Krill»
«Knekt»

Fredrikstad mek. Verksted :
«Kos 40»
«Star VI»
?Star VII»
«Pol XIV» (nybygning)

Kolighets Verft, Larvik :
«Globe VII»

Moss Værft & Dokk ;
«Pol VI»
«Pol VIII»
« Star IV»
«Star V»

I angesunds mek. verksted :
«Pol XI.»
«Firern»
«Star I»

Bygge- og
for kokerier

KOKERIER:

HVALBÅTER:

Forløpere

Forhåndsliner

Hvalliner

Annet tauverk

Presenninger

fkips- og båt-

rdkvisita

Bergens mek. Verksteder :
«Thorgeir»
«Thorbryn»
«Syvern»
«Odd XII»

Rosenberg mek. Verksted,
Stavanger :
«Thorørn»

Husø Verft pr. Tønsberg :
«Ørnen 3»

Holmens Verft, Risør ;
«Thorgaut»
«Falk»

Héugesunds mek. Verksted
«Sudeirøy VI»
«Suderøy VII»
«Suderøy VIII»
«Suderøy IX»
«Suderøy X»
«Suderøy XI»
«Suderøy XII»

Pusnes mek. Verksted, Arendal:
«Star II»
«Sta?» III»
«Star XXV»

Kragerø Slip & mek. Verksted :
«Klegg»

Sandefjord (ved eierne) :
«Thorgry»
«Hauk»
«Toern»
«Thorfinn»
«Nebb»

Howaldtswerke A/G, Kiel :

«Kos 27»
«Kos 28»
«Kos 33»
«Arnfinn Bergan»
«Milliam Kihl»
«Krutt»
«Kraft»

H. C. Stiilcken Sohn, Hamburg :
«Thorslep»
Smith’s Dock :

' «Pingvin» (nybygning)
«Thorbris» (nybygning)
«Gyass» (nybygning)
«Kos 46» (nybygning)
«Kos 47» (nybygning)

A. & J. Inglis, Glasgow :
«Kvint» (nybygning)

Cape Town :
«Thordønn»
«Thoris»
«Thorstreif»
«Thorfjell»
«Ottern»
«Thorglimt»
«Ravn» )
«Kos 26»
«Kos 29»
«Kos 30»
«Kos 35»
«Kos 36»
«Kos 37»
«Kos 38»
«Kos 39»
«Kos 41»
«Jubarte»
«GosVIII»

.TIMMS

Walvis Bay
«Kos 10»
«Kos 12»
«Kos 43»

Durban
«Globe VIII»
«Globe IX»
«Globe X»
«Pol VII»
«Pol X»
«Norrfinn»
«Klo»
«Condor»
«Thordr»
«Gaupe»

Husvik Harbour :
«Busen 1»
«Busen 3»
«Busen 4»
«Busen 9»
«Busen 10»

reparasjonssteder
og hvalbåter 1950

OSLO
Etablert 1856.

Den utenlandske flåte

KOKERIER:
Palmers Hebbiirn Co. Ltd., Heb

burn-on-Tyne :
«Balaena»

, «Abraham Larsen»
Middle Dock & Engineering Co

Ltd., South Shields :
«Southern Harvester»
«Southern Venturer»

HVALBÅTER:
Kaldnes mek. Verksted :

«Setter 3»
«Setter 5»

Pusnes mek. Verksted, Arendal :
«Setter 4»
«Setter 6»
Kragerø Slip & mek. Verksted :
«Terje 2»

Smith’s Dock Co. Ltd.,
Middlesbrough :
«Southern Broom»
«Southern Lilly»
«Sondra»
«Solvra»
7 nybygninger.

A. & J. Inglis, Glasgow :
«Sigfra»

Cape Town :
«.Setter -1»
«Setter 2»
«Terje 1»
«Terje 4»
«Terje 6»
«Terje 7»
«Terje 9»
«Hektor 6»
«Kai»

Durban :
«Uni 1»
«Uni 2»

' «Uni 3»
«Uni 4»
«Uni 6»
«Uni 7»
«Uni 9»
«R. K. Fraay»
«R. L. Goulding»
«Empire Unitas 10»
«Sidney Smith»
Wilfred Fearnhead»
«•W. R. Strang»
«Arnt Karlsen»
«Ernst Larsen»

I. N. T. E. W., Montevideo
«Foca»
«Orca»
«Don Miles»

Grytyiken :
«Narval»
«Morsa»
«Skua»
«Petrel»

Leith Harbour :
«Southern Gem»
«Southern Runner»
«Southern Ranger»
«Southern Briar»
«Southern Wilcox»
«Southern Soldier»
«Southern Wheeler»
«Southern Strife»
«Southern Wave»
«Southern Larkspur»
«Southern Lupin»
«Southern Main»
«Southern Rover»
«Southern Rider»
«Southern Laurel»
«Southern Foster»
«Southern Sailor»
«Southern Truce»
«Southern Chief»
«Southern Lotus»
«Southern Star»
i Southern Shore»
«Satsa»
«Sarka»
«Sorsra»'
«Sahra»
«Stora»
«Sobkra»
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Stålplaler og proiiler

BRITISHIRON & STEEL CORPORATION LTD,
LONDON, W. I.

Harald Christensen

Ved leveranser til norske skipsverft av

tar britiske stålverk del i flåtens

URTEGT. 22

BRITISH-I- STEEL

fornyelse og vedlikeliold

Salgskontor:

Representant for Norge :

BRITISKE STÅLAGENTURER
OSLO TLF. 68 19 00

e og leie
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Caltex

Vi ønsker hvalflåien

God fur og vel mø{{ igjen
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Fangstledere, offiserer og
skytlere i sesongen 1950-51
Alle bestyrere på de norske pelagiske ekspedi
sjoner fortsetter. Harald Myhre på «Southern
Ventarer» avløst av Arne Mikalsen og Konrad
Granøe på «Southern Hafvester» avløst av Hans
Abrahamsen. Ny bestyrer på Husvik Harbour
Erling Olsen, Sandefjord. Henry Haugen, Sam
dar, ny maskinsjef på «Sir James Clark Ross».

Få endringer også i hvalskytternes rekker.

Når man tar i betraktning de mange fartøyer fangstflåten be
står av — de mange fangstledere, tekniske ledere og skyttere som
er med er det igrunnen få omplaseringer år om annet. Oversikten
«hvem og hvor» er alltid lest med interesse og den er god å ha for
hånden under fangstens gang og når de heldige og mindre heldige
diskuteres. For bestyrernes vedkommende er det ingen forandrin
ger på de norske pelagiske ekspedisjoner og for maskinsjefenes
vedkommende er det bare en forandring, nemlig på «Sir James
Clark Ross», hvor Elias Hansen, Sandefjord, er avløst av Henry
Haugen, Sandar.

På de utenlandske ekspedisjoner finner vi bestyrer Harald
Myhre, Slagen, på «Southern Venturer» avløst av Arne Mikalsen,
Årøsund, og bestyrer Konrad Granøe, Slagen, på «Southern Harve
ster» avløst av Hans Abrahamsen,, Nøtterøy.

For landstasjonenes vedkomniende er det en forandring idet
bestyrer L. Henningsen, Åsgårdstrand, på Husvik Harbour på grunn
av sykdom må være hjemme. I hans sted blir Erling Olsen, Sande
fjord, bestyrer.

Det er som man vil se av nedenstående heller ikke mange for-
andringer i hvalskytternes rekker

Norske pelagiske
ekspedisjoner.

«Thorshammer» får en ny hval
båt og skal fange med 9 båter og 2
bøyebåter og 1 hvalslepebåt. lalt
12 båter. Det er 1 mer enn i fjor.
(De nye korvetter som er ombygd
til kvalfangst kalles nu hvalslepe

' båter).
«Tkorshammer» avgår ca. 1. ok

tober 1950. Ekspedisjonens mann
skapsstyrke blir ca. 410 mann. Be
styrer Einar Torp, Sandar, maskin
sjef Reidar Strand, Sandar og 1.
styrmann Harald Ulleberg, Tøns
berg.

Skyttere :
Thorbris (Kjell Steen Hansen),

Thorgrim (Th. Chr. Thoresen), Odd
XI (Hans Hanssen), Thorgry (The
odor Olsen), Tiern (Rolf Jonassen),
Thordr (Hjalmar Paulsen), Hauk
(Erling Haugen), Thorstreif (Leif
M. Andersen), Thoris (Leif Ander
sen), Toern (Asbjørn Kiaveness),
Seksern (Erling Bang), Thorgeir
(Ludvig Fremtsad).

Fl. k, «Thorshavet»

«Thorshavet» får to nye hvalbå
ter og skal fange med 10 båter og
3 bøyebåter og en slepebåt. lalt 14.
Det er 1 båt mer enn i fjor.

«Thorshavet» avgikk 27. septem
ber. Ekspedisjonens mannskaps
styrke blir ca. 512 mann. Bestyrer
Kristian Evensen, Sandar, maskin
sjef Lars P. Davidsen, Sandar, og
1. styrmann J. Normann Andersen,
Sandefjord.

Skyttere:
Panter (Ivar Storm Larsen),

A/S Thor Dahl
Fl. k. «Thorshammer»

Gvass (Bj. Krogh Andersen), Con
dor (Finn Bryde), Thordønn (Ar
thur Støkken Nilsen), Thorbrann
(Sverre Hansen), Ottern (Marius
Jacobsen), Treern (Kurt Baglo),
Gaupe (Olav B. Olsen), Thorglimt
(Erling Belgau), Thorglimt (Ri
chard Paulsen), Ravn (Kr, Henrik
sen), Klo (Hj. Andersen), Thor
fjell (Bærulf Andersen), Gribb
(Hj. Andreassen), Thorørn (Dag
finn Anthonisen).

«Thorshøvdi» får to nye hvalbå
ter og skal fange med 11 båter og 3
bøyebåter og en slepebåt. lalt 15.
Det er 1 mer enn i fjor.

«Thorshøvdi» avgår ca. 10. okto
ber 1950. Ekspedisjonens mann
skapsstyrke blir ca. 530 mann. Be
styrer Thv. Hansen, Sandar, ma
skinsjef Mikarl N. Mikkelsen,
Sandefjord, og 1. styrmann Mandus
Hansen, Sandar.

Skyttere:

Thorgard (Alf Andreassen),
Pingvin (L. Basberg), ’ Odd XII
(Ingvald Antonsen), Syvern (M.
Martinsen), Thorbryn (Ragnar
Bjørnevaagen), Thoxarinn (Otto
Olsen), Thorgaut (Arild Mathisen),
Falk (Herman Berntsen), Niern (R.
Hatlehol), Firern (Arne Bredvei,
Finn Berntsen), Polar V (Jens
Bjørnevaagen, Øivind Mogensen),
Nebb (Holberg Andersen), Ørnen
3 (Gilbert Knutsen), Thorfinn
(Martin Olsen), Thorslep (Anders
Iversen).

Av de 5 nye hvalbåter A/S Thor
Dahl har latt bygge er 3 bygget veø
Smiths Dock og 2 ved Framnæs
mek. Værksted.

Fl. k. «Thorshøvdi»

«Kosmos III» har fått en ny hval
båt fra Smiths Dock og skal fange
med 10 båter, 2 bøyebåter og 2 sle
pebåter,, ialt 14. I fjor hadde eks
pedisjonen 15 båter, derav en liten
prøvebåt som ikke kommer med
i år.

«Kosmos III» avgår en av de
siste dager i september. — Ekspe
disjonens mannskapsstyrke blir
545 mann. Bestyrer Per W. Lea,
Sandefjord, maskinsjef Rolf Olsen,
Sandefjord, kokerisjef Hjalmar
Larsen, Larvik, og 1. styrmann
Kjell Tholfsen, Sandefjord.

Ekspedisjonen har . følgende
hvalbåter, bøyebåter og korvetter :
Kos 27, Kos 29, Kos 32, Kos 33,
Kos 34, Kos 38, Kos 41, Kos 45,
Kos 47, H. J. Bull, Kos 36, Kos 43,
Arnfinn Bergan, Asbjørn Larsen.

Følgende skyttere er forhyrt til
ekspedisjonen : John Larsen, Thor
bjørn Gulliksen, Anders Ellefsen,
Mauritz Marthinsen, Nils Skon
torp, Anders Sunde, Nils Iversen,
Einar Akselsen, Harald Andersen,
Aksel Akselsen, Trygve Haraldsen,
Hansteen Andersen, Georg Flo
berg, Hans Hansen.

«'Kosmos IV» har fått en ny hval
båt fra Smiths Dock og skal fange
med 10 båter, 2 bøyebåter og 2
slepebåter, ialt 14. «Kosmos IV»
hadde i fjor 15 båter, derav en li
ten prøvebåt som ikke kommer
med i år

«Kosmos IV» er som bekjent gått
til feltet. Ekspedisjonens mann
skapsstyrke er 548 mann. Bestyrer
Thomas Hansen, Nøtterøy, maskin
sjef Ludvig Klasen, Sandefjord, ko
kerisjef Ragnar Jonassen, Sande
fjord, og 1. styrmann O. Dahl-Han
sen, Sandefjord.

Ekspedisjonen har følgende hval
båter, bøyebåter og korvetter : Kos
24, Kos 26, Kos 28, Kos 30,.Kos 31,
Kos 39, Kos 40, Kos 42, Kos 44,
Kos 46, Kos 35, Kos 37, Milliam
Kithl, Leif Welding.

Følgende skyttere er forhyrt til
ekspedisjonen : Arne Skontorp,
Jannis Skontorp, Alfred Pedersen,
Daniel Hansen, Aksel Hanåen, Hans
Sand, Sigurd Jahre, Harald B. Han
sen, Theodor Marthinsen, Sverre
Andreassen, Erling Fagerli, Erling
Hansen, Frithjof Olsen, Bjarne Lar
sen. ‘

Johan Rasmussen & Co,
Fl. k. «Sir James Clark Ross»

«Sir James Clark Ross» får ingen
nybygde hvalbåter i år, men har
leid to båter og skal i år ha 9
fangstbåter, 3 bøyebåter og 1 slepe
båt, ialt 13. I fjor hadde ekspedi
sjonen 11.

«Sir James Clark Ross» avgår 7.
oktober. Mannskapsstyrken blir
475 mann. Bestyrer Rudolf Ran
berg, Sandefjord, maskinsjef Henry
Haugen, Sandar, og 1. styrmann
Knut H .Gjertsen, Sandar,

Skyttere :
Star I (Tarjei Løvaas), Star II

(Jens Toldnæs), Star III (Leiv
Moe), Star IV (Alfred Skontorp),
Star V (Ludvig Jørgensen), Star
VI (Ole Johansen), Star VII (Iver
Iversen), Star VIII (Sophus Olsen),
Star IX (Magnus Ellefsen), Star
XXIII (Bjørn Laurantzon), Star
XXV (Johan Theodorsen), Globe 7
(Thorleif Karlsen), Pol 6 (Hans
Chr. Nilsen).

«Pelagos får i år 2 nye hvalbå
ter, begge bygd ved Kaldnes. Eks
pedisjonen skal fange med 9 båter,
2 bøyebåter og en slepbåt, ialt 12.
Det er 2 mero enn ifjor.

«Pelagos» avgår 9. oktober 1950.
Ekspedisjonens mannskapsstyrke
blir ca. 430 mann. Bestyrer Hjal
mar Christensen, Nøtterøy, kap
tein Fritz B. Gøthesen, Tjøme, ma
skinsjef Mauritz Granerød, Sande
fjord, og 1. styrmann Karsten
Langås, Slagen.

Skyttere:
Falkland (Oskar Thoresen), Ju

barte (Ivar Iversen), Pelikan
(korv.) (Arnt Evensen), Gos II
(Carsten Andersen), Gos IV (Nils
Nilsen), Gos VI (Einar Ekenes),
Gos VII (Mons Hansen), Gos VIII
(Johannes Andreassen), Gos IX
(Wilh. Flood Johannesen), Gos X
(Torger Bruun), Gos XI (Harald
M. Hansen), Gos XII (Nils Jesper
sen).

Anton von der Lippe

Fl. k. «Antarctic» skal gå 9. ok
tober, hvalbåtene noe senere, Ev ?
pedisjonen teller 400 mann. Besty
rer er Thorbjørn Larsen, Oslo, kap
tein Guttorm Knutsen, Råel, Sla
gen, maskinsjef Agnar Kristiansen,
Sandefjord og 1. styrmann Ansgar
Carlsen, Råel, Slagen. Ekspedisjo-

Anders Jahre
& Co. A/S

Fl. k. «Kosmos III»

Fl. k. «Kosmos IV»

Svend Foyn Brunn
Fl. k. «Pelagos »

Fl. k. «Antarctic»
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nen fanger med følgende hvalbå-

«Kvart» (skytter Haakon Christi
ansen, Onsøy), «Kreps» (Albert M.
Ingebretsen, Råde), «Knurr» (Vic
tor Kristiansen, Nøtterø), «Krutt»
(Olav Ingvaldsen, Horten), «Knekt»
(Michael Mikkelsen, Åsgårdstrand)
«Krill» (Harald Henriksen, Tøns
berg), «Klegg» (Eivind Ingvaldsen,
Husøysund), «Kvint» (Hans Beck
mann, Tønsberg), korvetten «Kraft»
(fører Herman Sturød, Nøtterø) og
en bøyebåt med Martinus Petter
sen, Nøtterø som fører.

«Norhval» får i år 2 nye hvalbå
ter, den ene bygd ved Framnæs og
den annen i Fredrikstad. Ekspedi
sjonen skal som i fjor fange med
10 båter, 2 bøyebåter og en slepe-,
båt, ialt 13.

«Norhval» avgår fra 'Larvik 30.
september. Ekspedisjonens mann
skapsstyrke blir 505 mann.

Bestyrer Hans Farmen, Sande
fjord, maskinsjef O. K. Røsland,
Tønsberg, og 1. styrmann Thomas
S. Olsen, Larvik.

Fangstbåter, korvetter og 3 bøye
båter :

Norfinn, Globe VIII, Globe IX,
Globe X, Globe XI, Globe XII,
Globe XIII, Pol VII, Pol X, Pol XI,
Pol XII, Pol XIII, Pol XIV.

Skytterne blir stort sett de sam
me som i fjor.

Fl. k. «Suderøy» går til feltet
omkr. 15. oktober. Bestyrer blir
Øistein Kolstø, Haugesund, ma
skinsjef O. Lyngholm, Haugesund
og førstestyrmann R. Rasmussen,
Haugesund. Skyttere blir : «Suder
øy 6», Konrad Jacobsen, Auk
landsbanen — «Suderøy 7», Hans
Hansen, Torød, Tønsberg — «Hus
øy 8», Jørgen Hansen, Lauve —
«Suderøy 9», Stanley Jacobsen,
Førde, Hordaland — «Suderøy 10»
Edvart Jensen, Onsøy — «Suderøy
11», Haakon Lervik, Onsøy og «Su
derøy 12» Jacob Jacobsen, Teie.

Utenlandske pelagiske
ekspedisjoner.

«Abraham Larsen» gikk 25. sep
tember.

Ekspedisjonen skal fange med 11
båter. Mannskapsstyrken er ialt:
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ASSURANCE
FORENINGEN

Melsom & Melsoin
Fl. k. «Norhval»

Knut Knutsen O.A.S
Fl. k. «Suderøy»

A. C. Olsen
Fl. k. «Abraham Larsen»

Forsikring av

Slortingsgt. 18, 7. etasje * '
OSLO ”%

STIFTET 189 7

Reders ansvar overfor tredjemann (Protection & Indenmity)
Hyre- og effekter — Opphold ved streik\

Protection & Indemnity
I Hyre- og Effektforsikring

Streikeforsikring

FORSIKRINGSBESTAND:

580 mann vesentlig norske. Fangst
leder og skytter er i år Arnt Karl

sen, Durban. Kaptein på kokeriet
er Eugen Christoffersen, Sandar.
Kokerimaskinist er Thomas Thar
sen, Sandar, og 1. maskinist Erling
Strand, Sandefjord. 1. styrmann er
Olaf Vestrum, Sandar.

Skyttere (foruten fangstlederen)
er : 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
ensen, Onsøy.

Sandar Sparebank

Forvaltningskapital fr. 1/1-1950 kr. 31.500.000-

Alie alminnelige sparebankforretninger
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: 5.370.000 br.reg.tonn
: 2.775.000
; 1.500.000

Stifiei 1860
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«Southern Venturer» går 26. ok
tober. Den skal ha med ialt 14 bå
ter hvorav 10 ordinære hvalbåter.
Den samlede mannskapsstyrke blir
649 mann. Bestyrer blir i år Arne
Mikalsen, Åresund. Maskinsjef blir
Georg B. Reynolds og førstestyr
mann Oswald Wilhelmsen, Sande
fjord.

Skytterne blir stort sett de sam
me som i fjor.

Avdelingskontorer
KØBENHAVN
STOCKHOLM

Onesimus Andersen

FL k. «Southern Venturer»

(Forts. siste side),

Bare det beste

er godt nok..

for hvalfangstfiålen.

Det er mange sjøfolk som ennu ikke er
oppmerksom på Persil-fabrikkens verdens-
kjente spesialrensemidler P3-S og P3
for rengjøring og avfetting av :

Trankokere 1 Sanitæranlegg
Maskindeler Oppvask
Umalt treverk Og dessuten til :
Metallflater Fjerning av gammel
Bord og gulv maling
Metall-gjenstander Vask av arbeidsklær

"  
Leveres i sekker eller trefat å 50 kg. gjen-
nom skipshandlere o. 1.

ø

(ps) (Ei
yy
Med fuktemiddel Uten fuktemiddel

- PersiMabrikken A/S -
Industri-avd, Kr. Augustgt. 19 — Qslo

American Scantic Line

Moore-McCormack Lines Inc.

Regelmessige seilinger mellem U. S. A.s østkyst
t, havner og Norge og vice versa.

Moderne skip, gjennemnittsfart 17 % knop, utstyrt
med tanker for transport av olje, samt fryse

og kjølerum.

Agen ter i Sandefjord:

STØKKEN & STENSETH
Telefoner 3830-3471.



Tyske u-båter lurte på

Men ISraavold kom tfulSigere enn vontet og
nådde vel  Biavn med dyrebar spermoBJelast
3 små hvalbåter målte frakte 125 mann fra leitet ti! Montevideo

44 år til sjøs, derav 32 på hvalfangst kunde Hjalmar Braavold
peke tilbake på da han i fjor sa sjøen farvel i sitt GO. år. Det var
dem som mente at Braavold nok vilde dra ut igjen da kokeriene
skulde «trekke» sydover i fjor høst, men det ble ikke til det. Braa
vold har slått seg til på lahdj orden for godt. Jeg synes det får være
nok nu, sier han seiv. Og det kan vel ingen fortenke ham i. Nå ny
ter han sitt otium, steller sin have og sitt hus, og på Stadion er han
å finne når de store fotbaUoppgjørene går av stabelen. Om vinte
ren er han heller ikke dårligere karen enn at han flittig benytter
skiene så ofte det er anledning. Ingen skal kunne komme å si at
Hjalmar Braavold ikke kan gå på ski seiv om han har satt sjøbeni 44 år! . .

. Da vi avla Braavold et besøk i
hans hyggelige hjem i Orelund
forleden dag, hadde han nettopp
vært på et besøk ombord i «Thor.s
havet» og «Thorshøvdi», og det
.lot til at følingen med skipsdek
ket i ikke liten grad hadde skjer
pet hans lyst til å dvele ved min
nene fra sin menneskealderlang.e
farfestid som sjømann og hvalfan
ger. Om vi ikke hadde skjønt det
før, så forstod vi det iallfall-til
fulle nå at her var en mann som
ikke et sekund angret på at han
hadde viet sitt liv til sjø og
-fangst.

«Spennende» og «moro» det
var ord den stadig smilende og
småhumrende Braavold ikke
sparte på, mens han dampefc på
sin pipe og besvarte våre spørs
mål. «Men De må’kke skrive alt
dette her», — vel, denne inter
vjuobjektets tradisjonelle henstil
ling til intervjueren fikk vi også
høre fra Braavolds munn, og vi
lovet at vi så vidt mulig skulde
etterkomme den.

— Det var i 1906 jeg dro ut for
første gang, sier Braavold på vårt
spørsmål. Jeg begynte som hval-

TIL NORD SHETLAND
I 1906

verden over.

Spisseffekt 30 K W
7” pianindikator med 12” forstørrelses
linse.
Enkel og rask installasjon.
Små dimensjoner og lav vekt.
Den nye R C A radar type C R — 103
blir installert ombord i tyve hvalbåter
og førti handelsskip.
115 norske skip på nær 1.000.000 t. dw.
hittil utstyrt med R C A radar.

aksjeselskapet

eiter

XSF' E RA
Post Box 4060 — Oslo

ved Panamastredet

«Thorshammer»

* i Mj

«Guvernøren»; brann

fanger, fanget ved Nord Shetland
ihed «Alexandria». Men det var
bare en sesong. Siden for jeg med
forskjellige seilskuter og dampbå
ter inntil 1910. Deretter deltok
jeg i to år i hvalfangst på Chile.
Fra 1912-—14 var det igjen kof
fardi.

'— Og da krigen kom?
— Jeg kom hjem til Norge i

juni 1914. Det traff seg sånn, og
like etter brøt altså verdenskri
gen ut.

— Hva ble det så til?
— Høsten 1914 dro leg på hval

fangst. Denne turen ble for øvrig
litt av en opplevelse, som jegdkke
glemmer så lett. Jeg var matros
på en av »Guvernøren»s 3 hval
båter. «Guvernøren» kom som
kjent i brann i ianuaf 1915, så
vidt ieg husker den 10. eller 11.
Vi hadde da en fangst på 17—
18 000 fat, og det tegnet til å bli
en utmerket sesong etter de da
værende forhold. Men «Guvernø
ren» var fortapt. De 90 mann på
kokeriet bie fordelt på hvalbåtene,
slik at hver av dem fikk en beset
ning på 43! Det var 3 små hval-

a
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43 MANN PA HVER
HVALBÅT!

Sik

„Hammer’n”

1915!

båter, mindre enn noen av dem
vi ser i dag, så leg skal hiisé å sl
at det ble fullt ombord. Men vi
var kamerater og kjente alle sam
men, så det hele gikk fint. Det
var ingen som surmulte om det
lå- to mann i køya når en kom
ned etter endt vakt. Vi delte bro
derlig på alt. Når noen skulle ut
å lufte seg, måtte vi slå av på,
farten, og slik gikk vi til Monte
video. Her ble vi innkvartert «et
dekk lavere enn degosene», sier
Braavold og smiler. Hvalfangerne
sto ikke særlig høyt i kurs1 den
gang.

— Fra Montevideo kom vi til
Amsterdam og siden derfrå til
Danmark. Vi hadde ikke penger,
og alt vi fikk med oss å spise fra
Amsterdam var et franskbrød
hver! I Hamburg fikk vi visst noe
kaffeskvip, men det sier seg seiv
at vi var skrubbsultne da vi kom
til dansk havn. Midt i april 1915
var vi så hi emme i Sandefjord.

— Etter en slik tur hadde De
vel fått nok for en stund?

— Jeg dro ut i koffardi samme
høst og seilte under hele krigen,
bortsett fra vinteren 1916—1917
da jeg var hjemme og tok skijp
perskolen. Jeg gikk i europeisk
fart. Pengene flommet inn, men
vi alminnelige sjøfolk hadde ikke
vare fortjenesten til å begynne
med. Noe bedre ble det etterhvert
da tyskerne i 1917 begynte sin
uinnskrenkede ubåtkrig. Jeg var
med forskjellige småbåter som
gikk med kull fra England til
Frankrike og Spania og fra
Østersjøen med props. Det var en
krevende fart, og det var å arbei
de Sbm kullemper, fyrbøter og
matros om hverandre. Vi tok det
som bød seg. I 1918—17 var jeg
som nevnt hjemme og tok skip
perskolen og døn vinteren steg
hyrene kraftig. Hyren for en 1.
styrmann gikk opp 2—300 kroner,
og det ble nå bedre fortjeneste.
Fra da av og til 1920 seilte jeg
som 1. styrmann, 2. styrmann og
til dels som skipper.

— De gikk klar miner og u
båter?

— Ja, jeg hadde yirkelig flaks.
Ingen av de båtene ieg yar med,
var utsatt for noen, som helst
ulykker i den tiden ieg seilte
med dem.

TIL THOR DAHL
I 1930

— Og så begynte hvalfaiigsten
for alvor? :

— Ja, det var i 1920 jeg kom
i Thor Dahls tjeneste, og her ble
jeg altså til i fjor. Det første ko
keriet Thor Dahl hadde, «Thor I»
var jeg med i 8 år, fra 26—28 som
skipper. Da kjøpte rederiet
«Thorshammer».

— Den førte jeg i 19 år, sier
Braavold, helt til 1947. Hadde

Ut IGJEN !

Braavold.

Lørtlag 30. september 1950

alltid jevnt bra. frangst med
«Hammer’n». Første sesongen var
utbyttet 72 000 fat. Den var ikke
særlig bra utstyrt til å begynne
med, men den ble jo forbedret et
ter hvert.

Og «HammeFn» bie Braavolds
«kjeledegge», om man kan bruke
et slikt uttrykk om et hvalkokeri.
Da den annen verdenskrig kom,
førte han kokeriet over til Ameri
ka og losset oljen der. Etter 16
måneders sykdom gikk Braavold
atter ombord i «Thorshammer».
som hå var chartret av den ame
rikanske regjering. Det var i
1942.

— Ferden gikk til Peru for å
fange spermhval, sier Braavold.
Det var «Thorshammer»s annen
sesong på Peru under krigen. —
Torp hadde den da jeg lå syk. Vi
gjorde en god fangst, 82 000 fat.
Spermoljen var jo sterkt i vinden
på grunn av glyserinen som am
munisjonsfabrikkene trengte. Jeg
fikk også høre at den ble brukt
til smøring av flymotorer som
skulle «kjøres inn».

— Tyskerne var vel sterkt «in
teressert i «HammeFn»?

— Det var ikke fritt for det. U
båtene var etter oss da vi var på
vei til Statene for å losse etter
Perusesongeil våren 1943. Men
det fikk jeg først høre etterpå.
Vi var på vei inn i Gulfen gjen
nom Panama-stredet, men kom
øyensynlig noe tidligere enn u
båtene hadde beregnet. For de
hadde fått has på et par tankskip
som passerte stredet kort tid etter
«Thorshammer». Men dette visste
vi altså ikke noe om ombord, —
det ble fortalt meg senere.

— De var i Sydishavet også un
der krigen?

— I sesongen 1943—44 var vi
på «gamle» felter, og det ble en
god fangst tross kort sesong. Vi
fanget med 7—8 hvalbåter og
nådde 73 000 fat. De to sesongene
på Peru og i Sydishavet varte til
sammen 10 måneder. Da vi kom
hjem til Statene i mai 1944, fikk

Hvalfangernes
Assuranceforening
Gjensidig

TYSKERNE INTERESSERT

Sandefj ord
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vi forresten gratulasjonsbrev fra
sjøfartsdirektør Øivind Lorentzen
som takket for god fangst.

— Og det siste krigsåret?
— Da førte jeg «Hammer’n» i

Stillehavsfart, — mellom Statene
og Hawaii. Vi gikk med molasses
— eller sirup, — og det var bare
godt å si om «Thorshammer» som
transportbåt for denne noe uvan
te last.

OG SÅ KOM FREDEN !

En måned etter krigens slutt,
i juni 1945, ble det bestemt at
«Thorshammer» skulle tas ut av
Stillehavs-farten, og Braavold
fikk beskjed om å bringe den
hjem til Norge med 180 passasje
rer ombord. Det var for det meste
eldre sjbfolk, skippere som hadde
mistet sine skuter, rekonvalesen
tar og sjømenn som var torpe
dert både 2 og 3 ganger. Mange
av dem var helt nedbrutt etter alt
hva de hadde gjennomgått og
hadde oppgitt håpet om noensin
ne å se sitt fedreland igjen. Men
ved «Hammer’n»s og Braavolds
hjelp skulle de få det opfylt som
de bare kunne ønske og ikke len
ger turde håpe på.

«Thorshammer» hadde over
240 køyer og ble derfor funnet vel
egnet til å bringe de mange for
komne menensker hi em. De fleste
kom ombord i New York, men no
en også i Skottland, slik at koke
riet hadde med i alt 180—190
mann foruten besetningen på 60.
Det var sjøfolk fra hele Norge.

Det var en ganske stor risiko å
bringe «Thorshammer» til Norge
med så mange nervøse og til dels
hjelpeløse eldre mennesker om
bord kort etter krigens- slutt, da
det ennu vrimlet av miner, men
Braavold erklærte seg villig til å

HVALFLÅTEN

RADIO STA SJO N ER

Telegr.adrv:

Forsikrer alle slags inlercsser

i fraktfart og faogslfarl.

Telefonen Sentralbord 3464.

Direktør Pryds privat 3069.

FL K «SUDERØY»
FL K «THORSHAMMER» FL, K «KOSMOS III»
FL K «THORSHAVET» FL K «KOSMOS IV»

FL K THORSHØVDI» M/T «KOSMOS V»

SAMT 78 HVALBÅTER ER UTSTYRT MED

riellets kvalitet av avgjørende
netydiimg ror el godt resultat.

SELEKimSK BUREflU
P.B.Mj. 2214. OSLO

«Mutual»

seiler atter mol syd og i den
korte hektiske sesong er mate-

påta seg den ansvarsfulle opp
gaven.

Alt gikk bra på turen over ha
vet, og en kveld i begynnelsen av
juli stevnet «Thorshammer» inn.
Sandefjords-fjorden. Det var et
stort øyeblikk, sier Braavold, og
alle var grepet. De stod med tå
rer i øynene, alle de gamle sjø
folkene, som ikke hadde trodd at
de skulle få se Norge igjen. Jeg
er jo ikke akkurat så hårskjær
seiv, men dette var gripende og
kunne ikke unngå å gjøre inn
trykk.

Det var jo ikke rart med mat i
Norge da, så jeg gjorde hva jeg:
kunne for dem i den henseende.
Under turen hjem fikk de den
best mulige forpleining i matvei
en, og da de gikk fra borde, ga jeg
beskjed til stuerten om å dele ut
to brød til hver av passasjerene.
Og var det noen som så sitt snitt
til å stikke til seg noe mer, så var
det ikke meg i mot.

Men Braavold var ennu ikke
ferdig med sjøen. Etter et års
tid på landi orden, dro han atter
ut høsten 1946 med «Thorsham
mer». Det var hans siste sesong
med gamle «Hammer’n». I seson
gen 47/48 førte han så «Thorsha
vet» og avsluttet som bestyrer på
«Thorshøvdi» sesongen 48/49.
Dermed haddo han vært skipper
på alle Thor Dahl-kokeriene.

Det er nok riktig når Braavold
sier at han hadde flaks mangen
en gang, men vi kan forstå ham
når han sier at nu får det være
nok.

HJEMME I SANDEFJORD

BRAAVOLDS SISTE
SESONGER

FL K «NORHVAL»

levert av

service
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Kjøben havn-Mal mø

Godsrute: Sandefjord—Kjøbenbavn—Malmø
M.s«SPJERØY»

-linjen

og vice versa

Lastanmeldelse:
STØKKEN & STENSETH

Telefonen 3830—3471.



milliarder kroner er hvalfangstens bruttotilskudd til

ER GR
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Vi ordner bunkerleveransér
over hele Terden.

IORSK ItHUKMIO! (I %
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handelsbalansen etter krigen
Investeringsprogrammet
er
Hvaibålene kostet 80.000 kr. i 1900 —

I årene etter den annen verdenskrig har det vært en hovedoppgave
for norsk næringsliv å forsøke å nå fram til økonomisk balanse i vårt
handelssamkvem med andre land — uten å redusere vår levestandard.
Et mål vi kanskje kunne ha nådd i dag, hvis vi hadde levd i en fredelig
verden.

Gjennom vårt fiske, skogbruk, turisttrafikk, eksportindustri, vår
handelsflåte og sel- og hvalfangst må vi forsøke å yte utlandet tjenester
som helst skulle ékvivalere de gjentjenester vi ønsker utlandet skal
gjøre oss.

«Hånclgripelig overflod»
Av de valutaskapende næringer

jeg har neVnt, har hvalfangsten 2
ganger spilt en fremtredende rolle.
Etter Den første og etter Den an
nen verdenskrig. I årene fra 1910 til
kronens gullfesting i 1928 trakk
sjefen for Norges Bank, Nicolay
Bygg» et lettels,ens sukk hver vår
når bvalpundene strømmet inn,
skjønt de' ofte alt var lagt beslag
på underveis til de mange behov
som ventet. Fra 1928 meldte hval
pundene seg som en «håndgripelig
overflod», for å sitere en uttalelse
fra herr Rygg av 16/2 1931.

I de 12—13 sesongene banksjef
Rygg den gangen omtalte, tilførte

18.000 lival tatt på 40 år ved Finnmark
32.000 lival på 50 år ga 1 mill. fat olje

- siste sesong ga samme livalantall
2 millioner fat

hvalfangsten landet brutto ca.
1063 millioner kroner.

I de 5 sesonger etter Den an
nen verdenskrig har hvalfangsten
brakt landet et bruttotilskudd til
handelsbalansen på over 1.300
mill. kroner. Tilskuddet kunne
vært et par hundre millioner kro
ner større, hvis ikke Norge seiv

f hadde hatt behov for hvalolje ut
over de beskjedne kvanta vi pro
duserer fra 3 til 4 småstasjoner
langs vår egen kyst. Hvalfangerne
må hvert år seige et visst kvan
tum olje til den norske stat til
under produksjonspris. Det er
rettssak om dette i høst.

vil i årene 1945 til 1951 antagelig
ligge på mellom 4 og 500 mill. kro
ner, og størsteparten av denne sum
representerer beløp i svenske og
danske kroner og 'britiske pund,
Det var uunngåelig.

Det er klart at en næring som
opererer med slike tall er en betyde
lig fåktor i vårt økonomiske liv.
Den bar da også til stadighet kon
kurrert med skipsfarten om å være
den mest valutaskapende næring vi
har pr. sysselsatt arbeider.

Men i en 50 års oversikt over den
norske hvalfangsts utvikling, altså
tidsrummet fra 1900 og til i dag, må
vi begynne med å sanne Bjørnsons
ord om at «alt stort som er til er be
gynt i det små».

Den beskjedne begynnelse
Det var nordmannen Svend Foyn

som i 1860-årene la grunnlaget for
hele den moderne hvalfangst, men
det skal vi ikke komme inn på her.
Omkring århundreskiftet drev nord
mennene en relativt — ja, i grunnen
også absolutt sett — meget beskje
den hvalfangst i Nordhavene langs
kystene av Finnmark, Island og
Færøyene. I årene fra 1900 til 1907
opptok de også fangst ved Nord-
Shetland, Svalbard, Hebriderne, Ir
lands vestkyst og New Foundland.
Praktisk talt over de havstrekninger
hvor Norge i middelalderen til ti
der hadde forsøkt seg med et slags
Norgesvelde. Denne fangsten i
Nordhavene holdt nordmennene på
med inntil 1914. De har nok fang
stet der siden også og i Davisstre
det tillike. Men det er uten betyd
ning for vårt emne.

Fangsten inntil 1914 i Nordhave
ne foregikk fra små landstasjoner
og man drev med en eller to små

«Admiralen» kokte 100 fat i døgnet
Døgnutkok i dag 3000 fat

1925 er skilleåret i moderne
hvalfangsthistorie

Hvalfangstens eget
investeringsprogram

Da hvalbåtene kostet
80.000 kr.

alt 4—500 millionar kroner

hvalbåter. Hvalbåtene var på 100 til
etterhvert 300 tonn, med maskiner
på fra 3 til 500 hester, idag bruker
de hvalbåter med 3000 hesters mar
skinkraft. Men så koster en moder
ne hvalbåt nå fra 2 Va til 3 millio
ner kroner. Ved århundreskiftet
kontraherte man hvalbåter ved Ny
land, Aker eller Framnæs for 80 til
120 000 kr. pr. stykk.

I dag kan et flytende kokeri i
Antarktis produsere 150.000 fat
hvalolje på nøyaktig samme tid som
de små stasjonene i Nordhavene
brukte for å koke ut 6000 fat. Den
totale fangstverdi av den norske
nordhavsfangsten i årene før Den
første verdenskrig kunne dreie seg

3 til 5 millioner kroner år om
annet, og hvalfangsten ga direkte
levebrød til fra 1000 til 2000 mann.
I dag. er det ca. 7.000 nordmenn

emploiert i hvalfangsten.
Det høyeste tall man har hatt i så
henseende var sesongen 1930/31
med 10 til 11.000 mann.

Helt fra den moderne hvalfangsts
start hørte 99 % av selskapene
hjemme i Vestfold med sine admi
nistrative sentra i Tønsberg, San
defjord og Larvik. Bortsett fra dis
ponenter og bestyrere har skyttef
ne alltid vært næringens best be
talte folk. I dag tjener de vel sine
30 til 40.000 (i mellomkrigsårene
kunne de komme opp i 60 til 70.000)
men på nordhavsfeltene gjorde de
sjelden mer enn 3 til 6.000 kroner i
sesongen. Men sesongen varte jo
ikke mange månedene og reisene til
og fra feltet var korte, så de fikk
god tid til å jobbe også på annet vis
og en skipskaptein hadde i den ti
den 2400 til 3000 kroner pr. år.

Mannskapene og arbeiderne, som
i dag tjener meget godt, men så ar
beides det også hardt, var underbe
talt i gamle dager, en skjebne de
delte med tusener av arbeidere i
andre yrker. Samfundet var ennå
ikke ved århundreskiftet teknisk
modent til å kunne løhne arbeider
og funksjonærklassen etter deres
virkelige arbeidsinnsats. De samlede
lønninger til de aktive hvalfangere
har i de siste 5 sesonger variert fra
42 til 66 millioner kroner pr. se
song.

Da Fiiinmarksfangsten
ble stanset ,

Den moderne norske hvalfangsts
første felt var kystene langs Finn

Hvalfylket Vestfold

Gammeldags hvalfangst i Nordishavet,

dag V\i 3 miil .kr

marken. Fra 1890-årene hadde finn
marksfiskerne på særdeles uhold
bare premisser ivret for å få Stor
tinget til å vedta en fredningslov
som kunne få vestfoldhvalfangsten
vekk fra Nord-Norge. Stortinget
bøyde seg for fiskernes krav, og fru
februar 1904 kunne ingen mere
drive hvalfangst fra stasjoner på
kystene av Finnmark, Troms og
Nordland. Det hele var bare tull.
Bortsett fra at hvaltrekk og fiske
trekk ikke hadde noe med hveran
dre å gjøre, var Finnmarksfeltet ut
skutt for lenge siden. Det eneste
finnmarksfiskerne derfor oppnådde
var å få staten til å forære en kvart
million kroner i skadegodtgjørelse
til fordeling på de 11 selskapene
som ennå hadde sine stasjonsetablis
sementer i Finnmark, for å få dem
til å forlate et felt de seiv hadde
vært med på å ødelegge og hvor de
hadde måttet innstille driften like
vel i løpet av et par år.

Rikt hadde Finnmarksfeltet aldri
vært. Det var hare den primitive
fangstteknikk som gjorde at feltet
virkelig var drivverdig i hele 4a år,
trass i den store massestartning av
selskaper. Fra 1864 til 1904 ble det
på Finnmarkskysten skutt i alt
17.830 hval, eller halvparten av det
antall dyr som ble skutt bare i lø
pet av en enkelt sesong i Antarktis
i siste halvpart av 1930-årene. Tar
vi med samtlige nordhavsfelter, ble
det fra 1864 til 1904 skutt ca. 32.000
hval og produsert 950.000 fat olje.
Det var nøyaktig samme antall hval
som ble skutt i siste sesong i An
tarktis, men som da ga litt over 2
mill. fat.

Man har jo heldigvis hvert eneste
år, så å si,i lært å utnytte hvalen
bedre og bedre, og ikke bare som
oljeprodusent. Nei, nå lager man eg
gehvitteholdig kraftfor av limvan
net, ekstraherer vitaminolje av le
veren. Hvalens bukspyttkjertel,
Pancreas, blir nå malt og blandet
med natrium sulfat og frosset i blok
ker som blir sendt til U.S.A. for
eventuell insulinutvinning. Tidli
gere brukte man utelukkende gri
sens kjertler, men de veier bare 40
gram. Hvalens veier 80 til 90 kilo.
Man håper også å kunne framstille
ACTH av hvalhypofysen og atskillig
mere. Vi kan ikke gå i detalj, men
bare påpeke at den vitenskapelige
kjemi i de senere år har spilt en sta
dig betydeligere rolle i hvalindustri
en, til nytte for menneskeheten og
— forhåpentlig — til økonomisk
vinning for hvalselskapene. Hval
fangstens fremtid er avhengig av at
hvert dyr blir så verdifullt at man
kan få redusert antallet av de blå
hvalenheter man har lov å skyte pr.
sesong.

Men for å vende tilbake til kval
fangsten i Nordhavene, så kunne

(Forts. neste side.)

Hvalfangstens historie er lang
og omfangsrik. Her har vi en
oversikt over hvalfangstens
siste 50 år — som både for

teller nytt og gammelt og set
ter det i perspektiv. Både den
aktive hvalfanger og alle land
krabbene hjemme vil med in
teresse lese dette «repetisjons
kursus» i hvalfangsthistorie

av HANS BOGEN

18.000 hval på 40 år

Biproduktenes betydning

Sydfeltene tas i bruk

ved Finnmark!
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Carl Berner den 18. januar 1904 fra
Stortingets presidentstol lese opp
følgende telegram;

«300 kvinner og menn av alle
samfunnslag samlet til fest i
Vardø fiskeriforening i anledning
hvalfredningslovens vedtagelse
og sanksjon, sender stortinget sin
ærbødige takk for vedtagelsen av
denne for vår landsdel så betyd
ningsfulle lov. Alle håper og tror,
at lysere og lykkeligere tider vil
opprinne for det nordlige Norge.

Festkomitéen».
Hvordan det gikk i Finnmark vet

jeg ikke, men for Vestfold skulle
nå — økonomisk sett — opprinne de
lyseste og lykkeligste år i fylkets
historie. I årene 1904 og 1905 var
det nemlig at Larviksmannen C. A.
Larsen (han hadde siden 1885 bodd
i Sandefjord) og sandefjordingen,
verkseier Chr. Christensen, flyttet
hvalfangsten fra de magre nord
havsfeltene til de rike feltene i syd
havene. D.v.s. helt h vo r rike de
var visste man ikke den gangen.

«Admiralen» kokte opptil
150 fat i døgnet

Denne overflytting hadde intet
med hvalfredningsloven å gjøre,
men meget med at både Larsen og
Christensen var klar over at det ik
ke lå noen fremtid for norsk kval
fangst i de hvalfattige nordhav.

Begge kjente derimot fra.forsøks
ekspedisjoner i 1890-årene etter
retthval, til de rike finhvalfeltene
ved Syd Georgia (som geografisk
sett forresten ikke tilhører Antark
tis) og Syd Shetland. C. A. Larsen
begynte hvalfangst fra landstasjon

Allr. AiaJerseia - Mett. Yerlct fc J og jføLeri \$

«Det store oppleggsåret». Endel av kokeriene
i opplag i Mefjorden.

Landstasjonen Linga-Linga på Syd-Afrika-kysten.

Vår spesialavdeling for hvalfangstutstyr anbefales, Harpuner,

ranater, sjakler, slepekroker, slepekjettinger samt presskjeler

og oljetanker. — Moderne galvani.seringsanlegg.

på Syd Georgia — riktignok for et
argentinsk selskap, norsk kapital
hadde det ikke lyktes ham å trylle
fram, — selveste juleaften 1904, og
Christensen sendte høsten 1905 fl.
k. «Admiralen» til fangst ved hva
vi i dag kaller De vestantarktiske
øygruppene, og som man den gan
gen, formodentlig med rette, mente
var no mans land. Det var bare tre
år etter at Christensen for alvor
hadde begynt å eksperimentere med
å koke ut hvalspekket ombord i et
flytende kokeri. «Admiralen» var på
2500 t. dw. og kunne koke ca. 100 a
150 fat olje i døgnet. I dag er de ny
bygde norske kokerier på ca. 24.000
t. dw. og kan koke ut 3000 fat i døg
net.

Alt høsten 1906 begynte andre
hvalfangstdisponenter å sende eks
pedisjoner sydover og tross feltene
var meget rike, ville vel også fel
tene ved Syd Georgia og Syd Shet
land blitt utsatt for overbelastning.
Vi skal gi et eksempel på hvor rike
de nye feltene måtte fortone seg i
forhold til de tidligere. Mens de 50
sesonger fra 1864 til 1914 i Nord
havene i alt hadde gitt et oljeutbyt
te på 1.430.000 fat, ga de 9 første
‘sesonger i Antarktis, fra 1905 til
1913/14: 1.833.000 fat og det uten
antydning til 'tilbakegang i bestan
den, bortsett fra knølhvalen, og med
et langt mindre antall hvalbåter enn
i havene nordpå. Så hadde det stått
til nordmennene alene ville vi nok
i Antarktis fått en nystartnings
epidemi lik den som vi fikk fra 1809
til 1913 på øst- og vestkysten av Syd
Afrika og på Congokysten. Ennå i

Rike nye felter beskattes

Larvik.

 1910 var det bare en fire fem sel
skaper på Afrika, fangsten var be
gynt der i 1908, men de tjente også
uhorvelig med penger og i 1913 var
det 33 selskaper som konkurrerte
om knølhvalbestanden langs kysten
fra Durban til Congo. Ingen hvalbe
stand tåler en slik vettløs forret
ningsmessig griinderoverekspan
sjon. Over halvparten av selskape
ne ville i 1914 ikke vært verd det
papir aksjene var skrevet på hvis
ikke Den første verdenskrig var
kommet så hvalfangstdisponentene
kunne sette de flytende kokerier i
fraktfart.

!Når det ikke gikk likedan i An
tarktis kom det blant annet av at
Storbritannia hadde lagt Syd Ge
orgia og De vestantarktiske øygrup
pene inn under britisk administra
sjon. Ville man drive fangst der
måtte man derfor søke Colonial Of
fice om lisens og betale konsesjons
avgift. Og lisensene ble av Storbri
tannia begrenset til 7 på Syd Ge
orgia, 10 på Syd Shetland og 6 —
hvorav bare tre ble utnyttet — på
Syd Orkenøyene. På det vis holdt
britene den norske hvalfangst i An
tarktis under kontroll like til 1925,
til stor gjensidig glede og nytte.
Det ble fangstet både fra landsta
sjoner — det var uhyggelig store
kapitaler som etterhverb ble inve
stert i dem — og fra flytende koke
rier og mens man i de første årene
bare kokte ut spekket, lærte man
snart at det var god økonomi og
teknisk mulig også å koke ut kjøt
tet og å lage guano av bein og av
fall. De første kokeriene var på om
kring 3000 t. d.w. men kom snart
opp i 5 til 7 og til slutt i 10.000 t.
dw. Aksjekapitalen for de enkelte
selskaper steg fra ca. 250.000 til
over millionen alt før 1914, og man
fangstet med minst tre hvalbåter
pr. ekspedisjon. I årene fra 1910 til
1914 innbrakte 'kvalfangsten Norge
fra 25 til 36 millioner kroner, mot
inntil 1905, som nevnt, ca. 3 millio
ner pr. år. Vestfold var blitt Norges
Klondike, som «Tidens Tegn» skrev
høsten 1911.

Før Den første verdenskrig hadde
nordmennene også fangstet ved Au
stralia, Brasil, Chile, Mexico og Ala
ska, men det var felter uten betyd
ning. I 1922/23 begynte derimot
gamle C. A. Larsen fangst i Ross
havet som i flere år skulle vise seg å
være et meget drivverdig felt.

Men et virkelig skjellsettende
år i den moderne hvalfangsts hi
storie er 1925, da nordmennene
begynte å fangste på det åpne
hav, pelagisk, utenfor enhver ter
ritorialgrense og følgelig — den
gangen — uavhengig av enhver
kontrollerende myndighet. De pe
lagiske kokerier hadde evapora
toranlegg til fremstilling av fersk
vann og opphalingsslipp så man
kunne ta hvalen helt opp på dekk
og flense den der. Tidligere hadde
jo kokeriene alltid ligget oppank
ret i lune og vannrike havner og
flenset langs skutesiden.
Til å begynne med trodde man at

konsesjonsselskapene ville klare seg
fint i konkurransen med de pelagi
ske, særlig 'hvis det ble mange av
disse siste. Men slik skulle det ikke

gå, og grunnen var den at man fra
sesongen 1926/27 og 1927/28 be
gynte å fange langs iskanten og at
man oppdaget de uhyre nye og hval

(Forts. siste side).

Britene krever konsesjoner

Den pelagiske fangst
begynner

Lørdag 30. sep ember 1950
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Esther Williams og Bob Hope på hvalfangst
11 kilometer film

Hver ekspedisjon

r Omkr. i i kilometer film qår iårsyJover med fangstflåten. Hver av de ti norske eks
pedisjonenc tar med seg ni helaflenfilmer. Dessuten sendes noen få korlfilmer til ieltet.
Over halvparten av de go fiimcne er amerikanske, cllers består utvalgct av svenske,
danske, engelske og norske filmer. Bare ganske få av defn har vcerl på hvalfangst tid
hgere.

 — Pa hvert kokeri er det en fast
filmoperatør som har gjennomgått
et kort demonstrasj onskursus i
Sandefjord i høst, fortelier kino
bestyrer Henrik Sandberg som har
valgt ut filmene og foreslår forde
lingen til ekspedisjonene. Hver ope
ratør får med et rapportskjema der
han merker av hvor mange ganger
en film er spilt og der han gir en
kort kritikk av filmen.

Rapportene samles inn og drøftes
på et møte etter sesongen. På den
måten kan vi etterhvert danne oss
et bilde av hvilke filmer hvalfang
erne liker, og hva slags film det
ikke nytter å sende på hvalfangst.

— Har De fått tak i noen gode
filmer til årets sesong?

— Det får vi vel overlate til hv.al
fangerne seiv å bedømme. Det blir
mange «amelikanere» med i, år.
Over 50 av de 90 helaft-nfilmer
som fangstflåten får til disposisjon
 er amerikanske. Jeg nevner: «Bar
kleys of Broadway», filmen med
imder titelen «Så danser vi , igjen»,
farvefilmen «On an Island with
You», spilt her i Sandefjord under
titelen «På en øy med deg». Det er
Esther Williams som har hovedrol
ien. Videre «De tre musketerer»,
«Tarzan og leopardkvinnen», «Jeg
var en mannlig krigsbrud», «Gut
ten og dåkalven», «Jeg så ham
først», med Carry Grant, Myrna
Loy og Shirley Temple, «Vedmo
dige Jonas», med Bob Hope, «Intri
igenes fyrste» der Orson Welles spil
ler en av hovedrollene og «Gene
ralinspektøren» med Danny Kaye
i titelrollen.

Blant svenske filmer har jeg

kommende

tår med seg

plukket ut en del Poppe-filmer, og
håper a få noen av de anerkjente
svenske kortfUmene: «Stanna en
stund», «UppbråtU. «Skuggor over
snøen» og «Vinden från vester».
Dessuten sender vi «Singualla» og
«Lilla frøken fru» til feltet i år.

(Fortsettelse fra side 4.)
Fl. k. «Southern Harvester»

«Southern Harvester» går 11.
oktober. Dén skal ha med 15 båter
hvorav 10 ordinære fangstbåter. —
Den samlede mannskapsstyrke blir
649 mann.

Bestyrer blir i år Hans Abraham
sen, Knarberg, Nøtterøy. Maskin
mester blir C. K. Crokett og første
styrmann W. McLaughlin. Skytter
ne blir stort sett de samme som i
fjor.

Fl. k. f «Balaena» beregner av
gang fra Norge 1. oktober via
Aruba og Cape Town, til fangst
feltet. ,

Ekspedisjonen består av fl. k.
«Balaena» med 10 fangstbåter og 6
bøye/slepebåter, samt hjelpeskipet
«Thule». Mannskapsstyrken utgjør
768 mann. Kaptein og bestyrer :
Per Virik. Fabrikkbestyrer : Oscar
Larsen. 1. styrmann : Birger Chri

til Antarktis

sesong

Fangstledere, offiserer og
skyl lere i sesongen 1950-51

Bngge & Krogh-
Hansen

FL k. «Balaena»

di: Den ør et av landets egne produkter og besitter
nskaper som er nødvendige for fangstflåten, nemlig:

- er holdbar under alle forhold og cr anvendelig
til allslags matlaging ombord."

9 ItelaSientilmer

Dansk film er representert med
blant annet «Vesterhavsdrenfe»
og «Alle går rundt og forelsker
seg». /

Av engelske filmer hvalfangerne
får med i år nevner jeg; «Perfect
Wcman», «Edderkoppen og fluen»,
«Grønt for fare» med Sally Gray
og Trevor Howard i hovedrollene,
«Kvinnehateren» hvor Patricia
Roc og Stanley Ollooway spiller
sammen, «SpøkeLs sstoget» med
Richard Murdock og «Holiday
Camp». Dessuteai er det håp om at
vi skal klare å sikre oss tre Form
by- filmer.

Hva er så norsk film represen
tert med på feltet?

—Noe nytt har vi ikke å by på.
Det blir de gamle traverne: «Den
farlige leken», «Vigdis», «Fant» og
«Gjest Bårdsen». Det er også mulig
vi sender' «Vi flyr på Rio», hvis den
blir ferdig i tide.

stensen. Maskinsjef : John Mathi
sen. *

Skyttere : «Setter 1»‘ Finn Ellef
sen, Cape Town. «Setter 2», Søren
Beckmann, Nøtterøy. «Setter 3»,
Th. Borgan, Porsgrunn. «Setter 4»,
Hans Marthinsen, Tjøme. «Setter
5», Jacob C. Wang, Tønsberg, «Set
ter 6», Georg Christiansen, Nøtter
øy. «Terje 4», Arnt Krogtorp, Cape
Town. «Terje 2», Trygve Nilsen,
Onsøy. «Terje 1», Arne O. Jensen,
Cape Town. «Terje 7», Even Lar
sen, Sem. «Terje 6», Ragnar Hem,
Sem. «Terje 9». Anker Andersen,
Slagen. På korvettene ; «Terje 10»,
Kristen Alf Nilsen, London, «Terje
11», Charles E. Sværd, Nøtterøy.
På slepebåtene : «Hektor 6», Henry
Brønnich, Nøtterøy, «Kai», Ragnar
Thorbjørnsen, Tjøme.

Lnndstasjoner.

«Ernesto Tornquist» gikk sydover
12. september. Mannskapsstyrken i
Grytviken blir som i fjor, ca. 410
mann. Bestyrer blir Aksel Karlsen,
Huvik, Sandar, Og skyttere ; Karl
Jacobsen, Sandefjord, Hilmar Hen
riksen, Råde, Harald Bordal, Nøt
terøy, Henry Hotvedt, Sandar, An
ker Jørgensen, Hamar, Otto M.
Larsen, Nøtterøy og Rolf Berntsen,
Gjersø. Det blir som i fjor 1 bøye
båt.

Onesimus Andersen

Ekspedisjonsskipet gikk 2 sep
tember. Mannskapsstyrken blir ialt
718 mann. Bestyrer blir kaptein S.
Begg og- verksmester S. Larsen,
Bjelland.

Skytt er e :
Nochart Nilsen, fangstleder, San

defjord, Thorleif Andreassen, Nøt
terø, Gunnar Christensen, Veier
land, Harald Olsen jr., Husøysund,
Juel Engebretsen, ; Kalnes, Asbjørn
Jacobsen, Veierland og Haakon
Evensen, Melsomvik.-

Tønsberg Hvalfangeri

Transportbåten «Orwell» gikk
sydover 6. september. Stasjonens
mannskapsstyrke blir på 333 mann.
Bestyrer: Nils Erling Olsen, Sande
fjord. Man skal fange med 6 båter
og ha 1 bøyebåt. Skyttere blir : Ole
Amundsen, Nøtterøy, Hans Søren
sen, Råde* Brede Nielsen, Nøtterøy,
Hjalmar Freberg, Sandar, Arne
Waldon, Nøtterøy, Søren Henrik
sen, Nøtterøy og på bøyebåten
Ragnvald Simonsen, Sandefjord.

L. Klaveness
Grylviken

Husvik Harbour

Leith Harbour

"Lørdag 3t). september 19G0

(Fortsettelse fra side 7.)
rike fei tene fra 60 gr. v. lengde via
0 meridianen og Bouvetøya til Bal
lenyøyene og 170 gr. øst lengde.
Disse feltene, som pussig nok ble
oppdaget av de gamle konsesjons
selskapene og ikke av dem som drev
pelagisk, var bare egnet for pelagisk
drift, og helst med kokerier på
minst 12 til 17.000 t. dw.

Derfor måtte de gamle hederskro
nede konsesjonsselskapene, de briti
ske, det syd-afrikanske og de norske
(bare det argentinske unnlot å gjø
re det) gå over til pelagisk drift
med oljefyrte kokerier med eyapo
ratoranlegg og opphalingsslipp. —
Dette siste var det forresten enkelte
kokerier som fikk først etter 1930.
Det var også i anledning den pela
giske hvalfangsts suksess at Anders
Jahre gikk til det dristige skritt å
kontrahere ny tonnasje iil flytende
kokerier. Før hadde man alltid kjøpt
eldre båter og bygd dem om. Man
skal dog ikke cverse at mange av
de gamle ombygde kokeriene gjorde
det like godt som nykontraherte.

Dessverre ledét den pelagiske
fangst og de nye feltene igjen til en
hemningsløs nystarting av selska
per. I sesongen 1924/25 overskred
verdensproduksjonen av hvaloie for
første gang 1 mill. fat. Men sesongen
1930/31 var den kommet opp i 3,6
millioner fat på en sesong. Alle var
klar over at dette var farlig. Ikke
fordi krisen i U.S.A. høsten 1929 og
så rammet 'hvaloljemarkedet, men
fordi hvalbestanden, seiv med de
nye feller som operasjonsområde,
ikke tålte en slik beskatning. Seson
gen 1930/31 ble det skult over
40.000 dyr.

I løpet av 1930-årene kom det der
for etterhvert til et brilliant samar
beid mellom norske og britiske
hvalfangstdisponenter og norske og
britiske myndigheter til en klok re
gulering av kvalfangsten i Antark
tis. Man fikk etterhvert sesongbe
grensning. produksjonsbegrensning,
fredning av hunhval med unge,

Ml SjIii Trojstai
'%£#' 'i ff I '1t;«aF Telefoner : Forretningen 3286
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 fredning av bestemte havstrøk og
bestemte hvalarter o.s.v.

Hadde de norske, britiske, norsk
biitiske og det argentinske hvalsel
skap fra midten av 1930-årene fått
arbeide uforstyrret i Antarktis et
ter de nye reguleringer for pela
gisk kvalfangst,, ville hvalen virke
lig blitt til det nordmennene i mid
delalderen kalte den: En Guds ga
ve. Men fra 1935 begynte japanerne
og fra 1936 tyskerne plutselig å dri
ve kvalfangst i Antarktis. Og disse
nasjoner utvidet sitt fangstmateriell
fra sesong til sesong med en total
for ikke å si totalitær mangel på
respekt for en hensiktsmessig vilt
pleie. Jo flere restriksjoner nord
menn og briter påla seg — Norge
trakk i en sesong frivillig 5 koke
rier ut av fangst for å spare hval
bestanden — jo mere hemningsløst
drev japanerne og tyskerne sin rov
fangst. Hadde ikke krigen satt en
stopper for den japanske og tyske
 kvalfangst i Antarktis, ville hvalbe
standen sydpå i dag sikkerlig vært
like desimert som bestanden i nord
havene. Men var tyskerne under
krigen forhindret fra å drive kval
fangst, fikk de fra 1940 til 1945 sen
kef samtlige britiske og 8 norske
kokerier. Norge mistet også 39 hval
bater.

Japauerne og tyskerne
rovfaugster

Hvalfangsten gjenreises
På grunn av sin valutaska

pende evne var kvalfangsten en
av de bedrifter som det ble lagt
vinn på å gjenreise hurtigsi mu
lig etter 8. mai 1945, skjønt det
nu kostet opp mot 30 millioner
kroner å bygge et kokeri som i
J930-årene ville kostet 5 millio
ner, og en hvalbåt som i 1938/39
ville koste 800.000 kroner, ct
ter krigen kom opp i en kontra
beringspris på. som nevnt, 2 1/2
å 3 millioner. En oljepris på
omkring £ 100.— pr, tonn kunne
synes bra for den uinnvidde. Meir
den iå bare tre ganger så hø-yt
som oljeprisen i 1920-årene,
mens utgiftene minst var fire
doblet.

I april 1948 var den norske hval
fangstflåten gjenreist for-eie fly
tende kokeriers vedkommende og
i 1951 vil man være så noenlunde
på høyde med de utenlandske sel
skaper hva hvalbåtenes kvalitet an
går. Fangstsesongen er regulert ned
så sterkt som mulig og forskjøvet
så langt utover i de antarktiske
Jføstmåneder som høststormene til -
la ter. Det er jo for å fete seg at hva
len søker ned til ds återike hav i
Antarktis’ sommermåneder. Etter
internasjonal avtale er det tillatt å
skyte 16,000 blåhvalenheter pr. se
song, en blåhvalenhet er lik en blå
hval eller 2 finnhval eller 214 knøl
hval. I siste sesong ble det derfor
skutt over 32.000 hval i Antark
tis, for blåhvalen blir det stadig
ferre av og man blir da henvist til å
jage de mindre verdifulle hvalarter.
Et mene tekel som ingen hederlig
hvalfangstkyndig kan mistolke. —
Hadde det derfor stått til England,
Syd-Afrika og Norge hadde vel de
16.000 tillatte blåhvalenheter pr.
sesong vært redusert til 8.000. —
Men etter 1945 har plutselig Sovjet-
Russland og Holland og også U.S.A.,
den siste først for regning av Ja
pan, og siden også for tysk reg
ning, tatt opp hvalfangst i Antark
tis. Selvfølgelig er det vanskelig
for noe fornuftig menneske å tro
det, men la oss nu anta at Sovjet-
Russland, Holland og U.S.A. lever i
uskyldighetstilstand med hensyn Ul
hvalbestanden i Antarktis. Men
hvordan kan det gamle hederkro
ncde Cia. Argentina de Pesca, som
i 46 år har drevet fra landstasjon på
Syd Georgia, plutselig i dag gå hen
og sende et flytende kokeri på pe
lagisk fangst langs østkystene av
Sydpolkalotten for å ta del i kon
kurransen, kampen, om de 16.000
blåhvalenheter?

Jeg har ikke spurt dem, men
jeg ville gjette på at svaret viile
bli at når hvalbestanden x Ant^
arktis likevel — kommersielt
sett — skal utryddes, så vil vi
også ia vår pai*t før det er for
scnt. Men da melder et nytt
spørsmål seg: Strekker 16.000
blåhvalenheter til for en øko
nomisk lønnsom fangst når hval
fangstflåten sydpå i den kom
mende sesong blir økt med to
nye pelagiske ekspedisjoncr?
For når de 16.000 blåhvalen
heter er nådd, vil sesongen bli
avblåst likegyldig hvor mye eller
hvor lite olje hvert enkelt ko
keri har klart å produsere. Med
den avtagende hvalbestand og
den voldsomme konkurranse
og de svære kapitaler som er
investert i hvalfangsten, må
driften snart hli ulønnsom for
selskapene som får en uheldig
sesong.
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