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19 pelagiske ekspedisjoner og 3 landstasibner' med 1 alt ca, 280

hvalbåter deilar i Sydhavs
. fangsten 1951/52

Stort panserslag Fangstkonsesjonene
i statsråd

«Thorsheydi» til Peru

på spermfangsi

Koreai-
Hvalbåttallet og mannskapsstyrkene er ©ketFN-styrker foretar krigens hittil

største panserfremstøt Oslo, 21. september

De 10 norske pelagiske ekspedisjoner vil fange med 132
hvalbåter, en stigning på 8. Mannskapsstyrkene øker fra
4606 til 4891 I alt er 7874 nordmenn beskjeftiget på

Sydhavs-flåten,

(NTB) i statsråd i dag er det
gitt konsesjon for de 10 norske pe
lagiske ekspedisjoner som skal del
ta i hvalfangsten i Sydishåvsséson
gén 1951/52. Ekspedisjonene er:
«Kosmos III», «Kosmos IV», «Pela
gos», «Antarctic», «Nornval», «Sir
James Clark Ross», «Thorshøvdi»,
«Thorshavet», «Thorshammer» og
«Suderøy». For «Thorshøvdi»-eks
pedisjonen er det videre meddelt
konsesjon for fangst av spermhval
på Peru-feltet eller i nærliggende
farvann før Sydhavssesongen 1951
—52.

Tokio, 21. septbr.
(TNB—Reuter) Sterke

panserformasjoner fra tre alli
erte divisjoner brøt fredag direk
te inn i de. kommunistiske trop
pekonsentrasjonene inne i «Jern
trianglet» på midtfronten i det
største panserfremstøt man har
opplevd hittil i Korea.

øverstkom
manderende general Ridgway
har ennu ikke svart på kommu
nistenes forslag om å få våpen
stillstandsforhandlingene i Kae
song i gang igjen. Det ble sagt i
hans hovedkvarter i Tokio fre
dag at han ikke ville uttale seg
før han hadde rådført seg med
Washington.Fredag kveld ble det meldt fra

fronten at angrepsavdelingene had
de nådd sine mål. Panserstyrkene
brøt inn midt blandt kinesiske og
nordkoreanske divisjoner som gjor
de seg klar til en offensiv i de bre
de dalene på midtavsnittet. Panser
støtet ble startsignalet for voldsom
me kamper langs hele fronten. —-
Særlig på østavsnittet kom det til
blodige rværkamper.
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Det er en utbredt oppfatning i
Tokio at han om han går med
på nye drøfninger vil kreve at
det blir satt i verk en eller annen
form for alliert kontroll i den nøy
trale Kaesong-sonen, slik at man i
fremtiden slipper en ny ordkrig om
påståtte nøytralitetskrenkelser.

Samtidig er det gitt dispensasjon
for norsk deltagelse i hvalfangsten
i Sydishavssesongen 1951/52 med
følgende utenlandske ekspedisjo
rier: «Balaena», «Southern Ventu
rer», Southern . Harvester» og
«Abraham Larsen».

Dansk motortorpedo
båt Melt på å gå tilV&lgkampøiijeø igang* "H "B THn IM vtcvlofinM. M.J 1 C?- M " ".' himns utenfor

Svenør
Mcßlogsnsdersøkelser tyder på stor konservativ seir

Den Me satt på gniea
ved StavernLondon, 21. sept. Valgkampanjen er. allerede i

gang og begge partier har mobi
lisert sine beste talere.(NTB—Reuter) Resulta

tet av meningsundersøkelser
blant de britiske veigere viser at
de konservative vil vinne parla
mentsvalget i oktober med en
overvekt i underhuset på opptil
100 plasser, men meningsunder
søkelsene ble foretatt før stats
minister Attlee kunngjorde da
toen for valget, og sosialistene
viser til valget ifjor da
undersøkelsene også tydet på en
konservativ seir. Velgernes tillit
til regjeringspartiet øker alltid
under valgkampen, sier sosiali
stene, og det vil gjenta seg i år
igjen.

Natt til torsdag holdt en av de
danske motortorpedobåtene som
deltok i den store føllesmanøvren,
på å gå til bunns utenfor Svenør
Båten var vel 25 sjømil syd for
Svenør da en av bunnventilene
sprang og vannet begynte å strøm
me inn. Sjefen eatte straks full
fart mot nærmeste land som var
Stavern. Det så lenge stygt ut for
at man ikke skulle nå inn, og da
man rente ibåten på grunn på
Steingrunnen like ved' Stavern var
det bakerste maskinrommet helt
fyllt med vann, men maskinfolk
ene i det forreste gikk i vann tiJ
livet. De greide ikke å holde mo
toren gående stort lenger. Dagen
etter fikk de låne Staverns
brannpumpe til å lense båten
med, og en av fiskeskøytene trakk
den av -grunn og loste den bort
til dampskipsbryggen. I går kom
det en dykkerbåt fra Danmark,
og ved dykkerunojersøkelsene vi
ser det seg at båten bar fått en
del skader. Begge båtene ligger
ennå i Stavern og det er ikke be
stemt når de skal gå, fortelter
hiavnefoged Bjelke til Larvik Mor
genavis.

«Thorshøvdi» blir det første av Sandefjordskokeriene som drar sydover. Kokeriet er her fotografert ved
A./S Thor Dahls nye kai på Torøya hvor kokeriet for første gang tar inn proviant og utstyr, for kom
mende sesong.

Sydhavssesongen 1951/52 står for døren. Allerede 24. og 25. setter
de første ekspedisjoner kursen sydover. Dét er «Abraham Larsen»,
«Thorshøvdi» og «Norhval». Og senere vil de øvrige ekspedisjoner følge
etter slag i slag.

Foruten ovennevnte ekspedisjø
ner vil det hollandske fl. k. «Wil
lem Barendsz», de to japanske fl. k.
«Tonan Maru no. 3» og «Nisshin
Maru No. 2», det russiske fl. k. «Sla
va» samt det panamanske fl. k.
«Olympic Challenger» delta i kom
mende sesong.

Det har som alltid foran avreisen vært en sterk påkjenning både
for hvalfangerselskapenes kontorer og for alle leverandørene. Det har
i de siste tre-fire uker hersket et hektisk Mv i de tre hvalfangstbyer.
Hvalfangerflåtens forskjellige leverandører, mekaniske verksteder, re
perbaner, kjøpmenn, bønder o. a. har arbeidet under høytrykk for å få
alt ferdig.

Siste sesong fanget ""«Willem Ba
rendsz» med 12 hvalbåter og hadde
477 mannskaper. De to japanske ko
kerier «Hashidate Maru» og «Niss
hin Maru No. 1» fanget med 9 hval
båter hver og hadde henholdsvis
584 og 546 mannskaper, fl. k. «Sla
va» hadde 15 hvalbåter og 700
mannskaper og fl. k. «Olympic
Challenger» hadde 12 hvalbåter og
514 mannskaper.

Av nedenstående oversikt vil det fremgå at hvalbåttajlet er øket en
del og det samme er også tilfelle for mannskapsstyrkene. De norske
pelagiske ekspedisjoner har øket hvalbåttallet fra 124 til 132 og mann
skapsstyrkene fra 4606 til 4894.

Vi hitsetter en oppgave over de kokerier og landstasjoner som vil
delta i kornmende sesong sammenstillet med antall hvalbåter og antall
nordmenn beskjeftiget ombord (tallene' i parentes gjelder foregående
sesong):

Norske kokerier: Hvalbåter: . Antall nordmenn:

(M» 4*'
I forrige sesong var der i alt be

skjeftiget 7433 norske mannskaper
på hvalfangstflåten i Antarktis inkl.
Syd Georgia. I år blir tallet ca. 7874,
en stigning på 441.

Fl. k. «Sir James Clark Ross»
« «Thorshøvdi»
« «Kosmos III» ....
« «Kosmos IV»
« «Norhval»
« «Thorshavet»
« «Thorshammer»
« «Antarctic»
« «Pelagos»
« «Suderøy»

14 (13) 500 ( 475)
14 (15) 545 ( 530)
15 ( 14) 569 ( 545)
15 ( 14) 572 ( 548)
15 ( 13) 556 .( 505)
14 ( 14) 535 ( 512)
12 ( 12) 426 ( 410)
12 ( 10) 450 ( 400)
12 ( 12) 443 ( 425)

9 ( 7) 298 ( 256)

Regner man at de sistnevnte eks
pedisjoner har omtrent, sammet an
tall hvalbåter og samme mann
skapsstyrke som sist, blir dette:

S Forhandies av
l bransjeforretninger.

12 000 kroner for alle Hval- Mann
båter. skaper.

«Willem Barends» .. 12 447
«Tonan Maru No. 3» 9 584
«Nisshin Maru No. 2» 9 546
«Slava» 15 700

som en
132 (124) 4894 (4606)
7(7) 344 ( 332)Verdenskrigen kostet et tre-tall

med 13 nuller Landstasjon Husvik Harbour ... «Olympic Challenger» 12 514

Et tre-tall med tretten nuller et
ter seg det er det astronomiske
tallet i kroner som den annen ver
denskrig har kostet ifølge de siste
amerikanske statistikkér. Uttrykt i
tall som er lettére å forstå betyr det
at krigen kostet tolv tusen kroner
for hvert eneste menneske i verden,
mann, kvinne og barn.

De forente staters andel av den
siste verdenskrigs omkostninger blir
anslått til omtrent en tredjedel.

Alle De forente staters kriger har
kostet landet bortimot ett hundre
tusen kroner pr. innbygger.

Til sammen 139 (131) 5238 (4938) 57 2821
Tar man så og leg
ger til de ovenfor
nevnte hvalbåter og
mannskaper får man
det samlede antall: 214 7874
Utenlandske mann
skaper (mest en
gelskmenn)

Utenlandske ekspedisjoner:
De fl. k. «Southern Harvester»,

«Southern Venturer», «Balaena»
og «Abraham Larsen» 61 (59) 1987 (1822)

Landstasj. Leith Harbour og Grytviken 14 ( 14) 649 (673)
1200

Til sammen 214 (204) 7874 (7433)
271 11.895

Hertil kommer ca. 1200 utenlandske mannskaper (mest engelsk-
menn (Forts, siste side)

JEAN B. LINAAE
Er uistyrel i orden ?

Grunnlagt 1860,
Jeg har alt hva De trenger

iSkifosißiegrler og Linjeagrent
Agent for lATA

Gjør Deres innkjøp hjeinsne hvor
De har utvalg.

(International Air Transport Association) De fleste arbeidsklær er nu fri
for rasjonering.

Arrangerer "billetter for reiser
på sjøen og i luften

"vrHORICJF
tHxnawxj«r«.TVO VIling- telefon 208 G - 4363.
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PILOT

ALUMINIUMSMA'LING

den gode, gamle kvalitet

MLOMSTROMPEE

JMM LERRET

Hos Cleghorn finner De beste kvalitet nylon
fra 7 til 12 kroner pr. par.

Ogsa lakenlerret i alle prisklasser.

Hvalfangere, husk a besfike oss.

CLEGHORNS,

Adderley Street, Cape Town.
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Apoteket

«Nordstjernen»

bar vakt denne uke og lukker kl. 17.
Vaktnavende apotek er søndag

lukket mellem kl. 13—16.
Det annet apotek lukker kl. 16.

Vakthavendes adresse og telefon
nummer oppslått på apotekets dør.
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Drikk ASI NA j

Observasjoner:
Barometerstarid: 770 mm
Temperatur kl. 8: + 8 gr
Høyeste temperatur: -f llgr
Laveste temperatur: -j- 4 gr
Nedbør: 1 mm

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

Lægevakt dr. Wabø.

PERIODEVIS PENT

Værvarsel for sydlige del av
Østlandet med Oslo. Lett bris. Del
vis skyet, oppholdsvær. Periodevis
pent vær.

75 år.
Selma Sørensen, Kamfjordgt. 10

fyller 75 år søndag 23. september.

To av tyvene
som vi forleden fortalte var ja

get av lensmannen på Tjømø for
innbrudd på Verdens Ende er kne
pet i Oslo. .

Pyntestuen helt til venstre på-«bildet. .Ved siden av ser man gartner boligeninne i løyet under åsen.

Porøn
22 forhåndsstemmer

er innkommet hittil til lensman
nen i Stokke. 11 av stemmene er
utenriks.

Til høyre Sande skole.

Pyntestuen skal med liden få 20-25
40 yannverksplaner

for Stokke er sendt departemen
tet for godkjennelse.

1 • !'• -1 "'i lim   1
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PapirinnsamSingen
slutt mad 14 tonn

/jm -j»v jfm.'~m. m£»_ mmi j*fe OWQA

1951-52

Hjemmet i drift så soart husmor er ansatt
og pensjonærer melder seg

Svartrusten herjer
også enkelte garder i Stokke. En

gårdbruker fikk således redusert
hveteavlingen til 70 kg. pr. mål,
forteller herredsagronom Hegland
til Tønsbergs Blad.

Speiderne takker

Idag er det fem mindre leiligheter og tre enkell
værelser foruten fellesrum

På vegne av Sandefjord Spei
derguttavdeling vil jeg gjennem
pressen- få bringe, vår hjertelig
ste takk til alle som var med og
foidro til at Vår papirinnsamling
fole så helt igjennem vellykket.
Spesielt vil vi få takke Sande
fjord kommune og dens flinke og
tålmodige sjåfører som var stil
let til vår disposisjon. Sande
fjords Blad, Vestfold og Vestfold
Fremtid for deres enestående as
sistanse i vår kampanje.

Papirinnsamlingen er hermed
slutt og innbragte ca. 14 tonn
avfallspapir som kommer landet
til gode.

Sandefjord, 21/9 1951.
For Sandefjord Speiderguttav

deling

Igjen står, vi foran en sydhavs
sesong. Måndag og tirsdag starter
de 3 første ekspedisjonér. Det er en
imponerende flåte soni stevner
sydover på jakt etter Jordens stør
ste dyr og konkurransen i den fo
restående sesong blir skjerpet enn
ytterligere idet både hvålbåttallet
©g rnannskapsstyrkene er øket. Det
blir kanmp og konkurranse frå før
ste dag av Om de 16,000 beregnede
blåhval.

70 år.
Thorvald Johansen, Pukkestad

veien 16, fyller 70 år i dag, lørdag
den 22. ds.

Etter at konsul Lars Klaveness'
eiendom «Pyntestuen» er iblltt
kjøpt av Foreningen «Gamles
Venner» er det med forholdsvis
små forandringer nu innredet
'fem mindre leiligheter og tre en
'keltværelser som kan tas i bruk,
Dessuten har man kjøkken, spise
stue og felles oppholdsrom til
strekkelig for et temmelig stort
antall. Man regner dessuten med
forholdsvis små omkostninger å
kunne innrede to mindre boliger
til. På lang sikt arbeider man
mot det mål åfå 20—25 leilighe
ter i alt, delvis for to og delvis
for enslige.

Foreningen Gamles Venner,
som er felles for Sandar og San
defjord, har til formål å drive
•hjem for eldre betalende pensjo
nærer. Hensikten opnas først fullt
ut når eiendommen i Pyntestuen,
som er på 10—15 mål, kan utibyg
ges videre, så man kan få plass
til flere pensjonærer. Driften vil
da kunne bli billigere ved at eien
dommen utnyttes fullt ut og ved
at utgiftene til betjening blir
mindre for den enkelte pensjo
nær, i

tid meningen å sette driften i
gang med det husrum man nu rå
der over, når man har ansatt
husmor og etterhånden som det
melder seg pensjonærer.

Det kan kanskje være tale om
åt det er litt tung adkomst til
Pyntestuen opp den bratte knei
ken fra Dølebakken. 'Sandar for
mannskap har imidlertid samtyk
ket i at det legges en vei inn til
eiendommen langs søndre grense
av Sande skoles tomt. Derved kan
man benytte Orelundbakken opp,
bvilket vil være bedre for mange.
Dessuten får eiendommen forbin
delse til begge sider og veien langs
Sande skoles tomt vil gi lett ad
komst til spaserveier.

'Eiendommen er innkjøpt for
95 000 kroner og dette samt den
ombygging som hittil har vært fo
retatt har foreningen dekket av
egne midler 'Når man vet at for
eningen har oppnådd dette etter
12 års drift, må man ,ha lov til
å si at det er et glimrende resul
tat. Den store vakre eiendommen
og den prektige beliggenhet gjør
at den er særlig godt skikket til
formålet. Man vil her med tiden
løse et problem for eldre folk som
blant annet kan ha vanskelig for
å skaffe seg hjelp. Som' tidligere
nevnt vil det også med tiden få
den sidevirkning at det vil bidra
litt til å avhjelpe husmangelen,
derved at mange eldre kanskje
sitter med større leiligheter enn
de har behov for, fordi det er van
skelig å få mindre leiligheter nu
i husnødens dager.

Vi vil slutte med å gratulere
foreningen med hva den hittil har
oppnådd og ønske den hell i sitt
Videre arbeide !

Finnemisjonen i Sandar kirke.
Det er i morgen Finnemisjonens

sekretær i Oslo krets, Halderaker,
taler i Sandar kirke. Sogneprest
Østenstad medvirker. Det blir opp
tatt kollekt til Finnemisjonens ar
beide.

Blant passasjerene
med «Stavangerfjord» finner vi

iennegang skipsreder Johan R,as
mussen og frue.

Det som kaster en «mørk skygge
over hvalfangstens fremtid er
frykten for hvalbestanden. Kval
fangsten er en av hjørnestenene i
det norske næringsliv For innevæ
rende år er bruttoproduksjonsver
dien ca. 350 mill. kroner, hvorav
ca. 25 mill. kroner er lønn til nor
ske hvalfangere på de utenlandske
eksnedisjoner.

Øistein Hofstedt.

Nytt forliksrådSandar et av dem.
lalt er det 7 lensmannsdistrikter

i. landet som ikke utfører polititje
aeste. 3 av disse ligger i Vestfold
>g et av dem er Sandar. De to an
dre «politiløse» lensmannsdistrik
ter i Vestfold er Sem og Nøtterøy.

Pistolskytterne ' i Sandefjordskal kåre to klubb-
Sandefjord 'bystyre skal onsdag

oppnevne nytt forliksråd, for San
defjord, De nuværende medlem
mer er skipsreder M. Stenseth,,
pensjonist Anders Kaupang og
slafctermester Lauritz Pedersen
med skoleinspektør Sven Antonis
sen, brandmester Ole Jensen og
kjøpmann Kjøli som varamenn.

Formannskapet har for bysty
ret innstillet at følgende 'blir
valgt : Disponent Einar Hasle,
formann, brannmester Ole Jen
sen og skoleinspektør Sven An
tonisen med skipsfører Atle Tan
ge, avdelingsleder H. W. Stelnert
og kjøpmann John Kjøli som va
ramenn.

mestere
I uniform for 3 måneder.

50—60 mann fra Vestfold møttes
i går ved middagstider på Tønsberg
jernbanestasjon. Derfrå gikk turen
videre til Bollærene for 3 måna
ders militære repetisjonsøvelser.

I dag begynner pistolskytterne i
Sandefjord og Sandar sitt klubb
mesterskap på «Gråten». Lørdag
skytes VM-programmet på grov
pistol og søndag kombinert grov
pistol. Klubbmesterskapet fortset
ter neste helg med silhuett-skyting
og kombinert fin kalibret.

Det skai i år kåres to klubb
mestere, en på grovkalibret og en
på finkalibret pistol.

Et tilbakeslag for hvalfangsten
vil ikke bare berøre Vestfoldbyene
og vårt fylke, men hele landets
økonomiske grunnvold vil rystes
alvorlig.. Dette er den vesentligste
forskjell på Norge og de andre land
som deltar i hvalfangsten. Det er
dessverre blitt stadig flere av dem

og nye ekspedisjoner er under
bygging eller planlegges bygget.
For disse land betyr ikke hval
fangsten det samme som den gjør
for vårt land. Om det inntreffer en
krise vil disse lands økonomi ikke
lide vesentlig. Det er derimot en
livssak for Norge at hvalfangsten
kan beskyttes og bevares som en
varig næring.

Såvidt vi forstår er det imidler-
Sandefjord havnestyre

hadde møte i går. Blant annet ble
forslagene til tariff for havnevese
lets arbeidere vedtatt. Tariffen ble
gjort gjeldende til 1/7 1951.

«Baldrian» ventes til SaFa måndag
og begynner innlastningen tirsdag.

Marinefartøyet «Hessa» hvis oppga
ve er å passe på rekene i Oslofjorden
var i går aftes inne ved bryggen i
Sandefjord. Fartøyet lå natten over og
stakk til sjøs igjen i grålysningen..

Lignlngssjefene i Vestfold
reiste i går til Vrådal i Telemark

hvor de sammen med ligningssje
fene i Telemark skal drøfte aktu
elle skatteproblemer. Sammen
komsten avsluttes i margen, søn
dag.

Og så håper, man selvfølgelig på
at publikum skal finne vei til stev
net..

«Barok» ventes til SaFa i morgen
fra Rotterdam med et parti tomfat.

Bryggepraten I slutten. av kommende uke ventes
to av Fred Olsens lastebåter til San
defjord, nemlig «Kong Bjørn» og
«Bergsten».

Pøbelstrek.

Tre biler sto parkert utenfor Ki
noteatret i går, mens eierne var på
kino. Da de kom ut- oppdaget de at
noen hadde skaret i sty&ker dekk og
slange på ettay forhjulene på samt
lige biler.

Tross de dystre fremtidsperspek
tiver er utrustningsarbeidet og for
hyringen også i år gått med liv og
lyst. Det har som vanlig hersket
en feberaktig travelhet ved de
verksteder, fabrikker og øvrige le
verandører som har arbeider eller
leveranser til hvalfangerflåten. t
Ikke mindre travle dager har det
vært og er tildels fremdeles på
hvalfangstkontorene. Først når den
siste ekspedisjon setter kursen
sydover kan man ande noe lettet

«Thorshøvdi»-ekspedisjonens hvalbå
-1 ter gjør seg, som tidligere nevnt, klar
til å gå måndag og tirsdag.

Måndag går følgende 7: «Niern»,
«Firern») «Thorgaut»', «Falk», «Thor
bryn», «Treern» og «Tnorarin». Sist
wevnte ligger ved Torøya og kommer
visstnok til å gå direkte derfrå.

Tirsdag er det meningen at disse
båtene skal gå: Syvern», «Pingvin»,
«Thorgard», «Odd XE», korvetten
«Thorgeir» og «Djerv». Til denne pul
jen hører også selskapets bergenske
nybygning «Odd Xni», men den er
ennu ikke kommet.

Bussene

som står, parkert på Drosjeeier
nes bensinstasjon er stadig utsatt
for hærverk. I går hadde noen fun
net fornøyelse i å kaste en mengde
med sten og grus inn i en buss som
sto parkert på bensinstasjonen.

«Løven III» var ferdig med lossin
gen i går. Deretter stakk den en tur
til Larvik hvorfra den allerede er
kommet tilbake.

«Rutland n» ventes i dag ved 12
tiden.

«Nuevo Granada» gikk ut av dok
ken i går og- la til ved kjelekranen. Strålende hok om norsk kvalfangstI dag losser forresten «Varna» ma

skinoljen som de forannevnte hvalbå
ter skal ha med seg.

opp.

«Sandefjords Blad» gir i dag en
oversikt over den kommende se

song. Hele avisen bærer i dag
preg av hvalfangsten og dens man
ge problemer. Vi tror og håper avi
sen vil bli studert ikke bare av

de aktive hvalfangere men også
av de mange pårørende som i de
kommende uker og måneder må
nøye seg med i tankene å følge de
kjære på toktet til Antarktis.

Det er travelt også i alle hval
fangerhjemmene nu om dagen. En
far eller en sønn må ha den store
skipssekken klar. Og alle de kjære
takker for sommeren og ønsker god
reise og lykke til i nytt slit på fel
tet så langt, langt avsted.

Vi har alle grunn til å dele dette
ønske. God tur sydover, god fangst,
og velkommen hjem igjen med

«Kosmos HI» ventes i morgen for
middag.

Ferjetrafikken er fremdeles stor
Mannskapene som skal hente kor

vettene «Asbjørn Larsen» og «Leif
Welding» er reist til Kiel. Sannsynlig
vis vil også disse skipene kunne være
her i løpet av helgen.

Kullbåten «Fylla» ventes måndag og
kommer sannsynligvis til å begynne
lossingen tirsdag morgen.

Den svenske kommandørkaptein

Boldt Christmas :

«LOGGBOK BLANDT HVALFANGERE»«Abraham Larsen» ventes til San
defjord i ettermiddag får vi opplyst
ved henvendelse til A. C. Olsen.

«Solfonn» skal etter planen gå i
dokk måndag morgen. Skipet kommer
fra Bergen via Oslo.

i norsk oversettelse.

Hærverk i Bygården
Innbinidet kr. 20.—.

«Iran» laster 650 tonn raffinert olje
ved SaFa. Lasten er bestemt for Aar
hus.

Uinnbundet kr. 15.—.
Fire mann hadde i natt brutt seg

inn og holdt fest i en brakke i Bu
gården. To av dem er tatt av poli
tiet. •

«Ryvar» laster også ved SaFa. La
sten skal til Haugesund.

Til salgs i Sandefjord i neste uke.

f >

Likøressenser j

A/S RANDELSTRYKKERIETS FORLAG
Sandefjord.

"Kommandørkaptein
Bcldt Christmas.

yåren,

Et par gode varme

TOFLER

er noe han setter

pris på.

STORT UTVALG
hos

'ARME HENRIKSEN
og Filialen, Jernbaixealleen

lVår det grfelder

KVALITETSVERKTØY

grå til
%^SJ^Tim/^

:  .:
V.

•vSK||||||

NYTT KVARTAL 1. OKT.

Hjemmenes eget blad!

Sa er det host' - med hyggelige

lesekvelder . . . . og et abonne

ment pa „URD"! Interessant, un

derholdende, aktuelt og med vak

re bilder.

Musikk + Teater + Litteratur + BiUledkunst
Noveller + Juridiske artikler + Hdtsestoff
BamesteU + Mat + Moter + Strikking

Veving + Ny fgLjetong: En. moderne kvinne.
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Postgiroikonto nn 13078

Telefon: 4214 02

Ansvarshavende redaktor:

ARNE HOFFSTAD

Teleloner :
Redaksjonen:
Kontortid 7—14 og 17—2 SO9l
Nattredaksjon 3686
Bed.sekr. Torleif Jacobsen 3686
3Bedaktor Hoffstad 2623

Ekspedisjonen: Kl. B—ls.
Annonsetelefon 2073
Eksp. anv., bill. mirk. o. 1 4386

I Hvalfangere Sjofolk!
Julegave til Deres barn kan kjopea
for avreisen og jeg besorger den
sendt rette vedkommende jule

aften.

Halvard Andresen
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Tjøme må bli kortbølgestasionvar nye . . . . . for REISER
med fly skip jernbane

- over HELE VERDENflesie samialer Hl og ira
skip går nu over Gøteborg

norske
BERG-HANSEN & CO.s
REISEBEREAE, OSLO

Tlf. 42 70 35

Tlgr.: Travel

HvaifangerfeSegrafisfene ønske? seg relningsantenne
på kokeriene

Til og vfra
U.S. A:

Svenska Amerika Linien's

«Gripsholin» «Stockholm»

Henvendelse i SANDEFJORD:
Utviklingen innen radioteknikken har i de siste femti år på en

revolusjonerende måte grepet inn også i livet på sjøen. Våre sjø
folk behøver ikke lenger føle seg isolert og utestengt fra verden.
Gjennorn luften kommer nyheter og underholdningsstoff fra hjem
landet tusener av mil borte. Det sier seg seiv hvilken stor betydning
det har for aktive hvalfangere, sosialt og mentalt, at de ved hjelp
av den trådløse kan stå i forbindelse med sine, pårørende hjemme,
Og for rederiene er det selvsagt av uvurderlig betydning stadig å
kunne stå i kontakt med sine ekspedisjoner i Antarktis.

Når man ser hvilket imponerende radiomateriell de norske
hvalfangstekspedisjoner råder over i dag, er det nesten utrolig at
det ikke engang er 30 år siden den første rørsenderen blemontert
i et flytende kokeri, og bare 24 år siden det første kortbølgetele
gram ble sendt fra feltet til Bergen Radio.

for hvalfangerflåten men også for
størstedelen av vår handelsflåte. De
største norske rederier hører jo
hjemme på Østlandet, og det sier
seg seiv at de lange forbindelses
linjer fra Bergen over Oslo til f. eks.
Sandefjord eller Tønsberg øker
sjansene for forstyrrelser, for ikke
å snakke om all ventetiden som
oppstår ved en slik overføring.

Et godt utbygd kortbølgeanlegg
ved Tjøme radiostasjon vil også
være til stor nytte i rushtiden ved
hvalfangerflåtens avgang og aP
komst. Det lar seg jo ikke benekte
at når hvalfangerflåten nærmer seg
Norge så dominerer vi luftrommet
totalt. Farsund og Tjøme radiosta
sjoner blir fullstendig sprengt. Det
er ikke til å Unngå at den vanlige
kysttrafikken lider under dette. Det
er ingen lett jobb å finne «høl i luf
ta» for andre når hvalfangerflåten
nærmer seg kysten. Kunne derimot
vi gå over på kortbølge ville meget
være vunnet for alle parter.

Går De og bærer på noen spe
sielle fagønsker?

Jeg har ofte diskutert med kol
leger spørsmålet om å få retnings
antenne på kokeriene. Det ville lette
vårt arbeide med å peile inn hval
båtene, og hjelpe til med å skape så
gode sender- og mdttagerforhold
som mulig.

EIVIND ANDERSEN & CO.
Telegramadr.: Eivind

Telefoner: 2522, 2624, 3401.

Telegrafist Rolf N. Bergan.

Sandefjords 4 Standalhus
vil koste 280.000 kroner

båtene kan til stadighet holde ko
keriet underrettet om sin posisjon,
sin fangst og om alle ting som måt
te inntreffe. Kokeriet på sin side
kan til enhver tid gi* hvalbåtene
opplysninger og ordre av betyd
ning for fangsten.

Det var i løpet av 3'o-årene alle
ekspedisjonene ble forsynt med ra
diotelefoni. Allerede tidligere var
radiopeileteknikken innført i hval
fangsten.

Enkelte ekspedisjoner har hatt
fjernskriveren i bruk, men såvidt
jeg vet er det bare på ned- og opp
tur man har kunnet bruke skrive
ren med videre hell foreløbig. Det
er ét av mine ønskemål å kunne be
nytte fjernskriver til sendinger di
rekte fra feltet og hjem.

Kvinnene begynner jo nu å
gjøre seg gjeldende som telegrafi
ster. Hvordan er det å ha kvinne
lige kolleger?

Jo jeg har da ført mange tråd
løse samtaler med kvinnelige tele
grafister, ler Bergan. Mange av dem
er riktig dyktige, og et kvinnelig
innslag i eteren er alltid hyggelig.
Men kvinnelige telegrafister på
hvalfangst tror jeg ikke vil gå.
Hvalfangst og koffardi er to vidt
forskjellige ting, og man skal være
forsiktig med å putte en kvinne inn
i det barske mannssamfunnet nede
i Sydishavet.

Det har vært både morsomt og
Interessant å følge denne utviklin
gen, ' sier tredjetelegrafist Rolf
Nordmann Bergan på «Kosmos III».
Kortbølgesenderne var til å begyn
ne med primitive og lite driftssikre.
Men etter .hvert som erfåringen kom
ble også apparatene bedre, og kor
respondansen mer regelmessig.

Norsk Radiopresse begynte sin
virksomhet i 1928. Det ble da sendt
ca. 200 ord pr. sending, i dag omfat
ter den som regel 500 ord, enkelte
ganger noe mer, og sendingen fore
går fire ganger i døgnet. Person
lig setter jeg stor pris på radiopres
sen, seiv om den skaffer oss litt ek
stra arbeid, og jeg legger stor vekt
pa å skrive telegramstoffet ut i nor
malt sprog. Det er mitt bestemte
inntrykk at radiopressen er meget
populær. De ukentlige sendinger
Vestfoldnytt setter også karene stor
pris på, seiv om det selvfølgelig er
enkelte som kritiserer program
mene.

ingen mottok fra Syd Georgia gikk
derimot ut på åt sendingene var
gode og støe som en lokalstasjon.
Men det skulle nu være håp om at
vi går mot bedre mottagerforhold
ettersom solflekkaktiviteten er av
tagende.

Hvilken stasjon foretrekker De
seiv å bruke hvis De skal prate med
familien pr. kbrtbølge?

Tomannsboliger som kan omgjøres
til enebdliger

Sandefjord kommune har som
betent fått tilbud fra ingeniør
Nils Standal på bygging av fire
tomannsboliger utenom bygge
kvoten etter Standels lamellsy
stem; De 'har hver en samlet gulv
flate på 130 kvm. og forutsetnin
gen er at det blir ført byggeregn
skap etter et skjema som depar
tementet har fastsatt.

ning husene ikke må disponeres
av kommunen skal de snarest sel
ges etter oppførelsen. Saken av
gjøres av bystyret onsdag.

Jeg sverger til Gøteborg Kyst
radiostasjon. Det er en moderne ut
bygd stasjon med retningsantenner
og de fleste kortbølgesendinger fra
norske skip går over denne stasjo
nen som under ellers gunstige for
hold høres godt like ned til feltet.

Men Bergen Radio? sjon i SandefjordEtter tegnmgene som foreligger
er det forutsatt at hvert av de fi
re hus, som skal bygges som rek
kehus, kan ominnredes som ene
bolig hvis dette senere ønskes.
Rådmannen og formannskapet
har .sluttet seg til dette.

Jo Bergen radiostasjon er villig
nok. Karene der gjør det man kan
forlange av dem og vel så det, men
materiellet er ikke godt nok. Så stor
som den norske flåten er burde man
kunne forlange en tipp-topp utstyrt
kortbølgestasjon. Og det er ikke
tvil om at en slik kortbølgestasjon
best vil kunne skjøtte sin oppgave
hvis den legges på Østlandet. Per
sonlig mener jeg Tjøme radiosta
sjon ligger gunstig til, ikke bare

Ja dermed er vi kommet inn
på «indre» radiotjeneste. Hvordan
er den'bj'gd opp?

Til å begynne med var hval
båtene utstyrt med små gniststasjo
ner. Snart ble disse avløst av tråd
løs telefoni, og ved hjelp av radio
telefonen kan hvalbåtene nu stå i
like intim kontakt med hvérandre
og med kokeriet som personer med
telefon kan-det på landjorden. Hval-

iSkjønnskommisjonen for San
defjord ble oppnevnt av Forsy
ningsdepartementet i 1946 og
kommisjonens 'funksjonstid ut
løper 15. oktober i år. Ny skal
således oppnevnes. Rådmannen
har foreslått og formannskapet
sluttet seg til at det ikke oppnev
nes noen ny skjønnsfcommisjon
for Sandefjord,, men det er bysty
ret som onsdag skal treffe den
endelige avgjørelse.

Når man vil oppheve skjønns
(kommisjonen kommer det av åt
det 'de siste år har vært få saker
til behandling. Det blir da under
retten som overtar dens funksjo
ner. Skjønnsretten består i så
fall av sorenskriveren som for
mann og fire skjønnsmenn. For
mannen oppnevner det dobbelte
antall skjønnsmenn og hver av
partene kan så utskyte halvpar
ten av de overtallige. Underskjøn
nets avgjørelse kan innbringes
for overskjønn, mens derimot
skj ønnskommisjonens avgjørelser
er endelige.

Rådmannen har foreslått at
kommunen bygger husene for
egen regning for delvis å bruke
dem som fungsjonærboliger og at
byggene plaseres i kolonihaveom
rådets sydvestre hjørne. Bygge
bevis foreligger. Utgiftene blir kr.
280-000, som tås av kommunens
byggefond.

Formannskapet har sluttet seg
til rådmannens innstilling med
den tilføyelse at i den utlstrek-

Det har forøvrig nu vært på
tale å ta disse sendingene opp på
magnetofon, for så ved en pas
sende anledning å sende dem ut
til messene. Alltid er det jo noen
som går glipp av programmene
på grunn av arbeidstiden. Tar
man stoffet opp på magnetofon
vil disse kunne" høre det i friti
den eller i spisepausene.
Mottagerforholdene på feltet va

rierer fra år til -år, -avhengig av flere
faktorer: tid på døgnet, årstiden og
solflekkaktiviteten. Siste sesong var
forholdene på Østfeltet eksepsjonelt
dårlige. Meldinger som Kringkast-
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direkte
Torøya 'Nesten ntsolgl

til RusserevyenTid, penger og arbeid spares - første
norske kokeri til feltet i år får

utstyret ombord på 6-7 dager

ningen av «Thorshøvdi» ute ved
det ennu uferdige kaianlegget på

i Torøya er en begivenhet som for
tjener all mulig oppmerksomhet.
«Brennfine saker dette her . :. . . .

Billetsalget til Russerevyen i
dag og i morgen er gått stryk
ende, og i går kveld kunde rus
sen fortelle at de fleste billette
ne til forestillingene i helgen var
revet bort. De som har tenkt å
avlegge revyen et besøk <og
fremdeles ikke har skaffet seg
billett, må derfor skynde seg.
Det er ikke hyggelig å bli møtt
med den nedslående meddelelse:
Alt utsolgt! spesielt ikke når
det gjelder årets russerevy.

Ferdig vei i Stokke.
Ingeniør Helium fra veikontoret,

lensmann Anderssen, ordfører Hau
gen og viseordfører Stavnum var
forleden på befaring av veianleg
get Bjønness—Solnes. Brødrene
Sørhaug har hatt akkord på en del
av arbeidet. Akkorden er nu avslut
tet og veikontorets representant
godkjente arbeidet.

En fagmanns dom: „Brennfine saker dette ber .... ! Guttefotball
jHauk, Leikvollgaten, slo i går

Brann, Nybyen, 3-3). Stillingen
ved pause var I—o.1 —0. Målscorere var
Leif Åge Hansen (2) og Gunnar
Samuelsen, og kampens gode dom
iner var Leif Holand.

En i høy grad bemerkelsesverdig begivenhet under utrustningen
av hvalffangstflåten i år kan iakttas ute ved Torøya i disse dager. Ved
A/S Thor Dahls nye kaianlegg der ute ligger «Thorshøvdi» det
første norske kokeriet til feltet i år og får utstyr ombord direkte fra
kaia. Mange vil kanskje ikke se noe oppsiktsvekkende i dette. De vil
muligens tenke som så at det er jo nettopp som det skal være, noe
alle selvfølgelig også må erklære seg enig i. Faktum er imidlertid at
«Thorshøvdi» på en måte innleder litt av en «epoke». Det er nemlig
første gang at utrustningen av et kokeri i Sandefjord vesentlig skjer
direkte fra kai. Llgningsoverskuddet i Sandefjord

Vanligvis settes utrustningen av
fangstflåtem i forbindelse med alle
hande tungvint omlastning, lektere
og flyteprammer i stadig fart mel
lem bryggen og kokeriet ute på
havna, alt sammen et meget ka
rakteristisk og forsåvidt også kjært
trekk i havnebildet hver høst, men
når alt kommer til alt, tungvint,
kostbart og tidsspillende.

«Brennfine saker dette her,» var
en fagmanns bemerkning vår med
arbeider ble møtt med da han for
leden avla et besøk ombord i
«Thorshøvdi», som nu ligger for-'
tøyet ved kaien på . Torøya og får
sitt siste utstyr ombord direkte fra
lastebilplanen!

 Bare de som direkte er berørt av
fangstflåtens utrustning forstår Vel
fullt ut å verdsette betydningen av,
det hele. Der spares tid, penger og
arbeid ved utrustningen av «Thors
høvdi» i år..

Tungvint omlastning på bryggen

bortfaller. Fra Thor Dahls lager,
fra Corneliussens verksted f. eks.
kan varer og utstyr kjøres med la
stebil helt,inn til skutesiden, og
så rett opp på dekk med ålt sam
men. På 6—7 dager får «Thors
høvdi»- utstyret ombord i år, og

foregår lastearbeidene ho
vedsakelig på ordinær dagtid. At
styrmennene var riktig godt for
nøyd og syntes det hele gikk finfint
unna, skulde være unødvendig å
fortelle. Ikke det:kjør som den tid
lige avgangen kanskje ellers vilde
ha medført. Folkené ombord får
også litt bedre tid til å stue godset
unna. Arbeidet går jevnere, roli
gere, kort sagt «normalt».

Et besøk ute på Torøya gir en
ikke nettopp noen følelse av at det
«ligger sensasjon i luften». Laste
arbeidet går så selvfølgelig og så
normalt, det foregår på samme
måten som alt annet arbeid av den
ne art. Likevel, dette med utrust-

400.000 kroner Lotfeforeningen
åpner møtesesongen227.000 kr. ioreslåes avsatt til bygge

fondet og 100.000 til kloakkfondet
Sandefjord Lotteforening had

de møte på Sandar i går det
første etter ferien ledet av for
mannen Ingrid Naper, som i sin
åpningstale rettet en kraftig ap
pell til medlemmene om å gå for
full kraft inn for de mange opp
gåver som venter.

Valborg Hoffstad refererte pro
tokollen fra forrige møte, og for
mannen redegjorde for det arbei
de som var utført i løpet av som
meren. 5 Sandefiordslotter, under
ledelse av Hildur Gokstad, har
stått for forpleiningen ved kurs
på Oddane fort. Videre har sani
nitets-, sambands- og forplei
ningslotter fra Sandefjord deltatt
i øvelser i Folehavna.

Formannen fortalte morsomt
og interessant fra landsmøtet i
Trondheim, og Valborg Hoffstad
redegjorde for de aktuelle ting
som det kan være en lottefore
nings oppgave å gå inn for.

Programmet bød som vanlig
også på utlodning og bevertning.

Det endelige ligningsresultat
for Sandefjord viser et lig
ningsoverskudd på 407 983 kro
ner og rådmannen og for
mannskapet har foreslått at
227 000 kr. av de økede skatte
inntekter avsettes til foygge
fondet samt 100 000 kr. til klo
akkfondet.

Videre blir det foreslått at
vedlikehold og ominnredning
av Sandefjord Bad (4 klasse
værelser) settes opp med 30 000

kr. fra 10 000 til 40 000 kro

ner. Dessuten forhøyes avgif
ten til statens aldersfond fra
770 000 kr. med 16 400 kr. og
skatteavskrivningsfondet set
tes opp med 50 000 kr. til i alt
200 000 kr. Dessuten blir det
et par mindre rettelser i bud
gettet som følge av iignings
overskuddet.

Bystyret behandle* saken
onsdag.

Kommunepensjon
i Sandefjord

Til arbeidere og funksjonærer
som ikke er med i pensjons

kassen
I anledning ansøkninger fra

kommunearbeiderne Olaf Erland
sen og Gustav Larsen, om pen
sjon av kommunekassen etter at
de sluttet 30. juni i år har råd
mannen i Sandefjord foreslått at

nærmere regler 'for
pensjonsansøkninger fra arbeide
re og funksjonærer som ikke er
medlemmer av den kommunale
pensjonskasse.

Rådmann og formannskap fo
reslår for bystyret at slike pensjo
ner innvilges når vedkommende
har vært ansatt i kommunen i
minst 10 år i sammenheng før
oppnådd aldersgrense og at ved
kommende er berettiget til full
alderstrygd. Pensjonen skal i al
minnelighet fastsettes til 1/3 av
det beløp vedkommende ville vært

i berettiget til om han hadde vært

Søndagsskolen
i Metodistkirken
har samlingsfest søndag etter

middag. Vi vil sette pris på om for
eldre og søsken til våre søndags
skolebarn ville besøke oss. Det vil
være stor oppmuntring både for
barna og lærerpersonalet.

A. Daastøl.

Ovcrrettssakfører S. L. MOVIG
medlem av pensjonskassen, dog
således at det ikke i tillegg til
pensjonen regnes dyrtidstillegg.
Tilleggsutgiften for inneværende
budgettår (blir 3000 kr. :

ARVE- & FAMILIESAKER SKATTERETT
EIENDOMSMEGLING

CENTRUMGAEDENTLF. 3001 TLF. 3001 «Thorshøvdi» provianterer ved A/S Thor Dahls nye millionkai
på Torøya.

\

MØBLER

etter Deres smak

og behov
får De hos

KRISTIAN lIELGESEN
Kongensgt, l Tlf. 2900.

SE RADIO.ETSTILUNGEN

Nye apparater amtdminet.
Ballcrisuper til faikgstflaten pa lager

Kongensgate 15. Telefon 2202.
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Nytt evaporator-anlegg
installert på Thorshøvdi

Takk. Evangelisk møte
i lokalet Bjerggt. 47 søndag kl. 19.
Alle velkommen.På feltet duger bare det beste Vår varmeste takk for all kjær

lig omsorg og deltagelse ved Kla
ra Staalstrøms sykdom, død Og
begravelse.

Otto Staalstrøm.
Barna.

Bedehuset
Lørdag 22/9 kl. 17 (kl. 5) fest

m/ utlodning v/ barnef. «Liijen».
Misjonær Clausen og Grindvik
taler. Mat medtas. NB! Gåver
mottas med takk. Voksne og barn
hj. velkommen!

Kapasiteten økei med ca. 150 fonn
fersk-vann i døgnet

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved vårt
bryllup og sølvbryllup.

Bjørg og Lars Larsen.
Ing.rid og Alf Ringdal.

Man måtte lave hull i skutesiden for å få Hjertelig takk
9 BEKJENTGJØRELSER »

anlegget plasert for all deltagelse ved vår kjære
mor Anna Pedersen Nygaards
bortgang.

SFJ. A FOR. 13392418.30
For å kunne skaffe tilstrekkelig

kjelevann til et flytende kokeri av
«Thorshøvdi»s størrelse er det nød
vendig å kunne omdanne sjøvann til
600—700 tonn ferskvann i døgnet.

«Thorshøvdi» s opprinnelige eva
poratoranlegg, levert av Richard
sons, Westgarth & Co. Ltd., Hartle
pool, England, besto av 3 trippel
evaporatorer som hver var i stand
til å produsere 250 tonn ferskvann
pr. 'døgn. Plassen -tillot imidlertid
ikke å benytte lav-trykk på dé ni

evaporatorer, hvorfor man under
full fangst ikke maktet å produsere
det tilstrekkelige aritall tomv fersk
vann hvert døgn. Man har således
ved enkelte ahledninger mattet ta
av båtens ferskvanns-beholdning
for å tilfredsstille behovet.

Barna. St, Johs.  0, t. d. k. B.
19519246V2 = -f 7. F.Nå er tiden inne til å tenke på utstyret. Det er

sikkert noe som må fornyes. Vi står til tjeneste
med vårt gode utvalg i alt som har med

hvalfangerutstyr å gjøre.

fi RELIGIØSE MØTEiR i

kvelds

kurs i Tønsberg Krets

kamp
/C/.C

Ombord i «Thorshøvdi» har nu
A/S Thor Dahl latt installere ytter
ligere et evaporator-anlegg. Det be
står av to lavtrykks-evaporatorer,
der skal fungere i tilknytning til det
tidligere anlegg, som et fjerde ledd
i prosessen. All damp og ekshaust
fra trippelanlegget vil i motset
ning til tidligere, ikke gå til kon
denseren men overføres til de to
nye lavtrykksevaporatorer, og så
derfrå til kondenseren. På denne
måte blir man i stand til å produ
sere ytterligere 150 tonn ferskvann
i døgnet, hvilket man håper vil vise
seg å være tilstrekkelig.

Det nye anlegget er tegnet av
Chief Technical Engineer R. N.
Hunter og levert av Richardsons
Westgarths & Co Ltd., altså det
samme selskap som hadde leveran
sen av det opprinnelige evaporator
anlegg.

Det bød på visse vanskeligheter
å finne plass til det nye anlegget, og
for å få de to evaporatorer ombord
og installert måtte man ta ut noen
plater iskips-siden.

De kjøper kvalitet når De kjøper hos
Hver tirsdag i 8 uket fra 2. ok

tober. 2 timer fra kl. 1,9.
Bibelskolelærer Fink, Romer

forevet 8 timer.
Sogneprest Helland, Hebreer

brevet 4 timer.
Pastor Skarbøvik, Sjelesorg. 4

timer.
Kurset koster kr. 10.— som be

tales ved åpningen. Innmelding
til IndremisjonskontoretL, Sande
fjord, telefon 2145 eller iTønsberg
3047.

wuzw&fjtm^^Q

Sandefjord kirke18. s. e. Tref.
Joh. 10, 23—38.

på Stadion i dag kl. 16.30.
I morgen er det Santalmisjonens dag

i Sandefjord menighet.
: Vi ber alle som har anledning å
slutte opp om gudstjenesten og av
slutningsmøtet om aftenen, som også
holdes i kirken.

Sandefjord Ballklubb—Fram.
Entre voksne kr. lv-, barn kr. 0.50.

%@lq, hqwlm!
&ykkeloppbeTarinsr
Vi lakkerer overhaler og
oppbevarer Deres sykkel i vinter.

Nye sykler på avbetaling.
Framnes Syfckelverksted.

Telefon 2691.

AV PASTOR CHR. SVENSEN
Vi gleder oss over at vekkelse pre

ger vårt arbeide i flere distriktér på
våre feiter i India, men drie svære dyr
tid der ute legger store hindringer i
veien for vårt arbeide.

Alle mennesker føler behov for en leder eller et ledermotiv
for sitt liv. Så blir vi «tilhengere» av et eller annet som blir be
stemmende for vår utvikling og vårt livsmål. Noen kommer ikke
lenger enn til å følge massen. Det som til enhver tid er moderne,
som engasjerer mengden, som rører seg på overflaten av folke
havet, det følger de. Derfor kan de gjerne rope «Hosianna» pal
mesøndag og «Korsfest» langfredag. Andre lar seg nesten i alt
og ett bestemme av en liten gruppe omgangsvenner eller familie.
De kan liksom ikke komme ut over denne sirkelen med sitt liv.
De tar standpunkt til livets mange problemer og oppgåver i sam
svar med det rådende syn i deres miljø. Andre er idealister. De er
blitt grepet av en eller annen fengslende ide eller en stor sak. Og
for ideen eller sakens skyld kan de sette tilside nesten alt annet.

Ofte er disse idealer knyttet til historiske personer, og disse
kommer liksom til å tjene som et gudebilde for ideen eller saken.
Vi har vært vitne til dette i den siste menneskealder hvordan mil
lioner av mennesker synes å følge blindt disse politiske menne
skeguder med en religiøs fanatisme som griper og fanger.

Når det nu er slik at vi mennesker er innstillet på å bli ledet
av et eller annet et,ler noen, da er det et alvorlig spørsmål: Hva
fører ditt ledemotiv til? Hvor fører din leder deg hen?

Teksten i dag kommer til oss som et kall til å følge Kristus,
samtidig som den viser oss litt av rikdommen i det å følge ham.
Men det første er å lytte til hans kall, slik at vi følger ham og blir
hans disipler. Jesus, sier at det å følge ham, er å tro på ham. Det
er så vanskelig for mange. Vi kan skjønne at det var slik på Jesu
tid også. Hvorfor holder du oss i uvisshet, sa jødene. Jesussvarte
dem at han hadde talt klart nok og også gjort gjerninger som
burde kunne overbevise dem, men de trodde ikke.

Meit teksten vil også vise oss hvor rikt det er å være en Jesu
disippel. Han har så mye å gi. 1 hans følge får du høre hans røst
skritt for skritt. Ikke alltid like klart. Ikke alltid trøstefullt og
vidunderlig. Det kan godt være at han taler tukt og dom til deg
oftere enn du synes om. Men alt sammen er verdifullt nettopp
for deg. Det er deg han taler til, det er din hyrde som leder deg.

Og så eier du det evige liv i ham. Det er jo det han er kom
met for å gi alle som vU følge ham. Og det evige liv betyr ikke bare
at du skal leve etter døden, rnen også i hellig samfunn med Gud
i ditt daglige liv her i verden. Det betyr at du kjenner Gud som
din himmelske far, med omsorg for deg i tid og evighet.

Våre hospitaler og spedalskékolonier
er overfyllt av lidende mennesker som
trenger vår hjelp både til kropp og
sjel.

Vær med å hjelpe oss så vi kan nå
disse med kjærlighet og tjeneste så
flest mulig kan reddes og vinnes for
ham som gav sitt liv til frelse for alle
mennesker.

J. C.
Lørdag.

Bedehuset kl. 17 misjonær Clau
sen og Grindvik taler.Ofring i Sandar kirke

Frelsesarmeen»
Lørd. kl. 19.30. Høstfest. Hjem

forb. arr. Major Skreppen leder.
Sang, musikk. Tr. Eriksen og
Stickler. H.f.b. str.musikk. Utlodn.
Stort gåvebord. Søn.d. cmøter kl.
11 og 20." Torvet 19. Mand. Løytn.
Tellefsen.

Under gudstjenesten i Sandar kirke
i morgen formiddag blir det ofring til
Kristenfolkets Edruelighetsråd og Det
Blå Kors. Vi håper at riktig mange vil
være med og gi sin gave til det store
landsgavnlige arbeide disse to organi
sasjoner driver både på opplysnings
linjen om alkoholens forferdelige ska
devirkninger og ellers gjennem sitt so
siale redningsarbeide ved kurhjem for
alkoholikere med videre.

Søndag.
Metodistkirken kl. 10.30 pastor

Daastøl. Solosang. Kl. 17 søn
dagsskolens samlingsfest.

Indremisjonens Hus   intet møte
på grunn av Santalmisjonens
møte i kirken.

Indremisjionsmøte hos Gudrun
Prestbøeh kl. 18.30 ved Bj. Ber-

I get. :

Baptistene (Folkets Hus) .
Møte i kveld kl. 19.30 og søndag

kl. 19 vekkelsesmøte. Pastor Jen
sen taler. del
tar. Velkommen. ;H. M. J,

Måndag.
Framnes Finnmarkmisjon har

møte på Sommerseth kl. 19. Ungdomsforeningen
Degravelse Peiskveld søndag kl. 20. Pastor

Hillestad. Alle velkommen.
Enkefru Anna Marie Lie ble un

der stor deltagelse av slekt og ven
ner begravet fra Sandefjord kapell
torsdag. Pianistinnen Eline Nygaard
spilte til innledning «Fadervår».
Forsamlingen sang «Dype, stille».
Sogneprest Falkenberg forrettet.
Han talte over Jesu ord «Jeg er
oppstandelsen og livet o. s. v. Hån
omtalte også den store kjærlighet
og oppofrelse avdøde hadde vist si
ne. Etter talen sang man «Lycksa
lig, lycksalig».

Pianistinnen spilte igjen og kjøp
mann H. Rønning sang «Den store
hvite flokk». Et vell av blomster
dekket kisten, men etter avdødes
ønske var det ikke kransepåleg
ging.

Sandefjord kirfce
Min inderlig kjære mann,

vår kjære far, svigerfar,
foestefar og bror

kjøpmann

Søndag kl. 11 misjonsgudstje
neste ved sognepresten og misjo
nær Clausen. Offer til Santalmi
sjonen.

Gustav Eim Kl. 18 avslutningsmøte. Pastor
Hillestad, Clausen og Grindvik
taler. Sang av Indremisjonens
Kor. Kollekt. Alle hjertelig vel
kommen !Partsgrunnlag og

sydhavssesongen
fortjeneste
1951/52

døde i dag.

Arendal/Sandefjord 20.9.51.

Anna Eim,
hustru.

Barn, svigerbarn, barnebarn.

Som bekjent ble tariffene for Sydhavssesongen behandlet av en
voldgiftsrett med det resultat at fortjenesten for de aktive hvalfangere
ble hevet over hele linjen.

QBegraves måndag 24. sept.
Til sørgemusikk ble kisten båret

ut. Jordfestelsen fant sted på San
defjord gamle kirkegård. Man sang
«Så ta da mine hender».Samtidig ble et nytt partsgrunnlag vedtatt og korrigeringer fore

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

Takk
for oppmerksomheten på min 60
års dag.1951/52.

95.000 fat
111.000 «

1950/51.
106.000 fat
110.000 «

14 deltagere Alexia Amundsen.
Sir James Clark Ross ~'.........
Thorshøvdi i hoppeutstillingen

på Jarlsbergbanen

Vår hjerteligste takk.Kosmos 111 136,000 « 116.000 « Vi må på denne måte få lov til
å sende hver enkelt vår inderlig
ste takk for den dypfølte og kjær
lige deltagelse ved vår kjære
Henry's bortgang;

Borghild og Hans Vinnelrød.

Kosmos IV i
Norhval
Thorshavet
Thorshammer
Antarctic
Pelagos

131.000 «
106.000 «
124.000 «
91.000 «
77.000 «

: 88.000 «

114.000 «
120.000 «
124.000 «
93.000 «
85.000 «
88.900 «

Tirsdag den 2. oktober skal der
arrangerés en hoppeutstilling på
Jarlsbergbanen. Til utstillingen er
anmeldt 14 hopper fordelt på føl
gende klasser: Kl. 3 (hopper 6 år
med føli): 5 deltagere, kl. 4 a
(hopper 4 og 5 år med føll): 2 del
tagere. Kl. 4 b (hopper 4 og 5 år
uten føll): 4og 3 års hopper i kl. 5.
Deltagelsen er således i minste la
get, men Vestfold Landbrugssel
skap opplyser at utstillingen vil bli
avviklet som bestemt.

Suderøy
Southern Harvester
Southern Venturer '
Balaena
Abraham Larsen
Husvik Harbour
Leith Harbour

52.000 «
129.000 «
145.000 «
150.000 «
150.000 «

57.000 «
56.000 «

55.000 «
131.000 «
151.000 «
151.000 «
150.000 «
57.000 «
58.000 «

Hjertelig takk
for oppmerksomtieben på vårt
sølvforyllup.

Gudrun og Abraham Kjær.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved vårt
bryllup.

Ntadiir nybrent kafffe!
Grytviken 43.000 « 44.000 «
Vi gjengir videre beregnet fortjeneste for de forskjellige grupper.

I den beregnede fortjeneste er tatt med hyre for 7 måneder, overtid er
ikke tatt med.

Marion og Sverre Abrahamsen.

SANDEFJORD KAFFEFORRETNING A.s
Torvet Telefon 2421—3070

Kokeri:
Gruppe I

II
« 111

ca. kr. 13.500
« « 11.500
« « 9.600

9.300
8.400 Se iiéwalgei7.900

VII 7.500 i møbler Arvid Schau Trosstad

VB g B Telefoner: Forretningen 328 f
! FOTOGRAØ —«_

VIII 7.000
IX ~ 5.000

3.100
« XI « « 2.600
« XII « « 2.200

For befalet styrmennene ligger den beregnede fortjeneste fra
ca. kr. 9.900 til ca. kr. 16.000, og for befalet i maskinen fra kr. 9.900 til
ca. kr. 19.500.

Privat 3414

IMI IJHlll» ili»» "^

Selskapsfotograferinger, interiører og
eksteriører besørges.Hvalbåt: GB€LLRG£R€TFor hvalbåtenes vedkommendé ligger den beregnede fortjeneste

mellom ca. kr. 5.900 for lettmatros (Gruppe IX) og opp til ca. kr. 9.600
for stuerter. For befalet styrmennene fra ca. kr. 10.000 til ca. kr.
12.000. For maskinistene fra ca. kr. 9.200 til ca. kr. 13.300.

Kolorering.

Tar også vanlige atelierfotografier.

Im-,, \ V"

SaSein

Lordag kl. 19.30. Misjonaer Sol
voll taler. Offer til Solvoll. Son
dag kl. 11 ogfel. 19. EBgejordet ta
ler. Sondagsskole kl. 12.30.

liftKir

Sondagssko!e
har fest sondag kl. 17(5) for foam
med foreldre. Entr6 0.50 og 0.75.

Velkommen. Ingen s.sfeole.

SotUU

med laer
gummi eller

Se mitt utvalg ffir
De ,kjoper

JJrne ifygfifc

Klcer til fangstsesongen

I min forretning vil De alltid finne del som
trengs <av godt utstyr for sesongen

JOHN CHRISTENSEN

Jernbanealieen
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Verdensfeafref Kinoteafret STOKKE KINO

(jf§ Irinskuddsauksjon
Søndag 18.15 Åke Søderblom i

«FLOTTANS KAVALJERER». Kl.
20.30 V. Krigsflyvefilm «ØRNE
SVEITEN».

Kl. 18.15 og 20.15
TRIO I RIO

fargefilm med
Jane Powell, Ann Souther.n,

Carmen Miranda, Louis Calhern.
Voksne. Billetter fra kl. 17.45.

SØNDAG kl. 16.15 og 17.15
FILMAVIS NR. 37. Bill. t. før

hver forestilling.
j Kl. 18.15 og 20.15

TRIO I RIO
Billetter fra kl. 17.30.

Kl. 16.30. Barn kr. 0.75. Hybel
tii leie for flame eller herre. Bill.
merk, |6Bl',

POLARLANDETS HELT

Del Cambre, Eve Miller.
Billetter fra kl. 16.

Filmen passer ikke for små barn

Kl. 18.15 og 20.15

Onsdag den 26. september kl» 14 (2), avholdes innskuddsauksion i
Losjelokalet, Ebbesensgt.

over endel meget godt innibo og løsøre, der nevnes :
Ek spisestuemøblementer, soveværelser, salonger, skinnmøhlem.

enkle senger med madrasser, divaner, barnesenger, sengetepper,
lintøy, glasstøy, lamper, lampetter, bordlamper, smijemslamper,
lysekroner, barnesenger/barnevogner, lenestoler, gardiner, bestikk,
kaffekjeler, medisinskap, speil, grassklipper, White coat skinnkåpe,
kalveskinnkåper, vedkomfyrer, stoler og border, radioapparater,
bokhyller, kokeplater, elektr. komfyr, garderobekuffert m, m. m.

Kim kontant. Endel enkelte gjenstander kan medtas.
Sandefjord, den 21.9.1951.

Øienlæge Tønjum ØNSKES LEIST

Stille ordensmann
©nsker møblert værelse. Telefon
3591.

Tønsberg.
Kontoret stengt inntil videre på

grunn av sykdom.
MENN

Marion Brando, Teresa Wright
Forbudt for barn. Bill. fra kl. 17

Grunnet begravelse
Hybel

ønskes leiet i byen eller Framnes.
Edruelig. Ring 3052.

holdes forretningen lukket mån
dag 24. ds. Et rom

Nils JSumnie. . . Georg Solberg A.s. søkes til lagring, møbler. B. m.
965.

Mållaget
Statsautorisert revisorBETYTT FLY Jurist

søker hybel snarest. Eksp. anvr. Holm åigestadnår De skal ut å reise.
Som eneste agent i Sandefjord for Inter
national Air Transport Association (lATA)
ordner jeg flyreiser over hele verden. Ut
steder seiv billetter. Hurtig ekspedisjon.

JEAN B. LINAAE
Frivatbankens gard. Ring telefon 4363.

har møte på Kaffistova 25. sept.
kl. 19. Referat fra årsmøtet. Ori
entering om kommunevalget. Kongegate 27, Larvik, telef. 2557.

Regnskapsrevisjon,' årsoppgjør, bokføring, skattespørsmål.
Lektor ønsker leie 2 rom, rnøb.

eller umøb. adg. kj. fra okt. til
jul. Bill. mrk. 969.

Framnes Guttemueikkofps
avholder konsert på den gamle
Idrettsplassen på Framnes, søn
dag 23. september kl. 17.

Tvedalcrt Cementvarefabrikk Er del noen som vil
har celle blokk for grunnmurer godkjent til og med 3 etasjer
Henvendelse telf. Halle c. 5505 over Larvik. hjelpe oss med en leilighet på 2Jff\Yß jfåS /

Hovedseriekamp

Styret.
rom og kjøkken, nu eller senere.

7/7 sesongen anbefales:

Åit i

Bøker

Karter

B. m. 959

fe " -TJENESTE LEDIG' 0

Kjelpearbeider/smører
får ansettelse ved mitt bilverk
sted.

på Stadion søndag kl. 13.

SANDEFJORD BALLKLUBB—KVIK, Trondheim.
billettpriser : Nummerert tribune kr. 2.50. Ståplass 1.50. Ståplass
barn 0.50. Forhåndssalg av billetter.

.Sandefjord Outtemusikkorps spiller.

Henry Øhre.
Telefon 2652

Skrivesaker etc. ikt plass', Tro og pålitelig, B. m.
954,

JARLSBERGBAHEH Marie Thorsens
BOKHANDEL

Sandefjord
Kommune

søndag 23. september kl. 14
HENRIK KONGSTEINS MINNELØP

og for øvrig et meget godt program med 10 spilleløp
Restanrant med varme retter, smørbrød, øl

og mineralvann. Bil- og sykkelpark.
Vestfold Travforbund. Underkjøler

For kvinnelig assistent er stiln
liiig. ledig ved arbeidskontoret for
Sandefjord/Sandar, Vedkomman
de må ha praksis i alminnelig
kontorarbeid og godt kjennskap
til næringsliv og arbeidsforhold.
Stillingen lønnes med grunnlønn
kr. 5.200,00 -f gjeldende dyrtids
og krisetillegg for tiden kr.
1.940,00. Hertil kommer 3 alders
tillegg å kr. 400,00 etter 2, 4 og 8
år. Stillingen er innlemmet i Sta
tens pensjonskasse med innskudd
10 % av regultativlønnsn.

Buss fra Aagaards Plass kl,' 13, retur etter stevnets slutt.
Tog fra Sandefjord kl. 12.32, stopper ved Landbanen stoppested,

retur fra Landbanen stoppested kl. 18.10.

Vi har nu underkjøler med
'blonder i alle størrelser, samt
nattkjoler.

Strikkeceniralen
i

Vestfold Fylkes Husmorskole Det etterspurte
ull vevegarn og strikkegarn

i flere farver er nu i kort tid på
lager. Kr. 2.20—2.59 pr. to.

10 mnd. kurs begynner i januar 1952. Pla nog skjema til utfyl
ling fåes på skolen. Friplass kan søkes. -Søknad sendes skolen innen
utgangen av oktober, adresse Qlsrød pr. Tønsberg, telef. 2614.

MARGIT FURUSTAD Søknad med utførlige opplys
ningar og avskrifter av vitnemål
sendes Tilsynsnemnda for ar
beidskontoret innen 1. oktober
1951.

er tlyiiei fra hjørnet
og inn i nye lokaler i samme gard mot Byparken, tidligere KittySkinnjakker farges.

: Damevesker og dokumentmap
per repareres og farges.

Londoner Basaren.

Jacobsens lokale. Ønsker alle velkommen til å se vårt
utvalg i dame- og barnekonfeksjon.

logw. Oitejpfeech A/S
Arbeidskontoret.

Sandefjord/Sandar.

Sandefjord priv. Fødehjem
Jordmor Inger Rein Bergb

Hjertnespromenaden 3.
Telefon 3212. Kontortid 9—12

Lystgass etter ønske.

Ekstraarbeide.
Jeg søker en mann som-kan fø

re Aka bokholderisystem for sko
tøyforretriing. Eksp. anv.Rensede eller urensede

TOM TJOMSLAND Dame
Lfår begynnerpost i broderiforret
ning. Eksp. anv.

Bestill plass.

Balaenaekspedisjonen 1951-52 Flink pølsemaker
får plass Eksp. anv.

NOEN MESSEGUTTHYRER ledig kommende sesong
Henvendelse 3 å 4 bygniiigssnekkere : ..

får arbeide.
Byggmester Harald Thorsen.

C. A. Larsensgt. 14. Tlf. 4072.

Bugge & Krogh-Hansens mannskapskontor,

SERIEKAMP Finalekampene
Storgaten 15. Tønsberg.

E Sandar Idrettsbane

2. div
i årete kretsserie i handball

spilles på Hjertnes i dag kl. 16.30.
 HL SALGS É 1 ØNSKES KJØPT I

Hudson Kjøpes.Herrer klasse B.
Kodal—Kvelde.
Damer klasse E.
Fram—-Flint.

Entre kr. I. og 0.50.

i dag- kl. 16 1938 mod. til salgs. Henv. Nanne
stadgt. 4 eller tlf. Tønsberg 1926.

Dampkjeler, ribberør, radiato
rer, alt i rør kjøpes m. m.

Johan Hafsten
Voksna kr. I.—. Barn kr. 0.50 Lite brukt, blå, engelsk

sjeviot dress,
<str. ca. 54 korp. innhengt til salgs

Skreddermester 6. I. Næss.

Karl 12. gt. ,9, Oslo. Tlf. 42 34 07

Et dobb.løpet Hammerless
i. god stand ønskes kjøpt. Henv.
tlf. 3556. É TJENESTÉ ØNSKES H

Innhengte dresser
til salgs. St. 56—54 og 48.

Emil Kval.
Har ny IV2 tonns lastebil,

søker arrangement.
Bill. mrk. 963.

'. En ny vev
TAPTtil salgs Eksp. anv

Epler til salgs. Et armband
mistet onsdag kveld. Bes lev. eksp.
mot dusør.

Har igjen litt Gravensten, kr.
I, pr. kg. Grev Moltke pærer og
vinterepler kommer 1 oktober.

Langnes, Skovveien 1.
Pelsjakke

'brukelig til livalfanger ønskes
kjøpt. Eksp. anv.

Q ; § Auksjon
Grisunger

til salgs 1 ØNSKES BYTTET iFolkvord Vataker.
Telefon 1047. Ved telefonlienvendelser

om eksp. anv,, bill. inri., adresse-»
forandringer o. 1. ring tlf. 4388,

Ved inntelefonering av annon
ser ring tlf. 2073.

2 rom, alkove og kj.
Hvalfangere.

Har et par nye gode sjøstøvler
til salgs. Thor Olsen, Moe.

på Framnes ønskes byttet med
moderne leilighet. Helst enslige.

Bill. mrk. 966.

-Måndag den 24. september kl.
16 (4) avholdes etter forl. av K.
A. Kristiansen, frivillig auksjon
grunnet reise på

«Kullerød» i Sandar
over : 3 gode kue r, høst og vin
terbære, (2 rødk. og 1 ,telem.), i
kvie 1 år med god avst., 5 a 6000
kg. høy, 5000 kg. poteter, 4 gri
ser, 4*/2 mnd., endel potetkasser.

Som innskudd følger : 3 kvi
ger, hvorav 2 drektige.

Vanlige auksjonsvilkår.
Sandefjord, den 19. sept. 1951.

Georg Solberg A.s.
Sandefjord.

Åvisbsaclenes forening
har møte på Folkets Hus tirsdag
førstk. kl. 17. Ekstraordinær sak.
Møt fulltallig 'frem.

Disponentene for lokalavisene
møter til konferanse.

Faren

B i
L
0
N
D

Styret.

D.AN4SI
på Badet lørdag kl. 20.

Knut Hansens orkester spiller
Arr.: Sandefjord Damekor.

i B Copr. Bulls PiMiuicfliut A/S

y INGEN ) i§LsP©«ae f ut til uAvepANsey/ absolutt")'

- V ~JI

VIIN Sa/ / —v—-v—^
at vi (Der va» )

1KKI; J >eNSTRCrK:I
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Hasten er konimet. Septiktanker tommes hurlig og
§anitaert over alt med moderne tanldbil.

Bestillinger mottas telf. 151, Jersey i>r. T^ng.berg.emdmrnmtmmfWHW\nmo\mxj"\%

FOR

SANDEFJORD OG SAND-AR

Etontortid 9—15.
Radhusgt. 14, 2. etg.

(Lordage 9—14)
Telefon 3845.

sen.

er fra mandag flyttet til den live gard

Jernbanealleen 2

Bolkesje Tutislholell, Telemark-
Anbefales for hostferie. Moderasjon fra 16/9. Stedet for moter

og selskaper.
HOSTFEST 29/9

Soupe 4 retter, m/ kaffe, kr. 16.—.

ndetiori

liar i Odd Fellows lokaler, Droimingens
gate 9, tirsdag 25. September kl. 19.

Politim.ester' Olav R. Lea: Politiske bemerkniiiger.

Redaktftr Arne Boffsiad ;'Kaseri nied fargelysbilder.

Styret.
Kongensgt. 21

Klster Llktoi - Kranser og
blomste?. Nedlegning Likbll.

Telefon 2439.

Thv. Eriksen

Skomakermester.
Telefon 2396. Torvgaten 13.

Handsydde herresko,
gamle priser.

Reparasjoner om onskes
pa da-gen. ,

PROV

vart

(Spesialgarn til veving)
og vart

(Spesialgarn til strikking)

Rasjoneringsfritt.

Kort leveringstid.

EVEBOFOSS FABRIKKER
S a 11 d a 11 e

Sandefjord Kommune
En yngre vaskeriarbeiderske,

heist ovet, sokes til Sandefjord
komm. Vaskeri. Lonn etter ta
riff. Henvendelse i Vaskeriet sna
rest.

Arbeidskontoret
Sandefjord/Sandar

Helger^di—Nanset .  ' '
•pa Runarfoanen i ettermiddag

fcl; 16.
Entre kr. I. og 0.50,

POTET-

Som veiledende priser for pro
dusent tilrades pr. 100 kg :

Til grossist - kr. 20.
Til detaljist » 23
Til forbruker » 25.—

I disse priser er ikke regnet
vanlig omsetningsavgift.

Vestfold Bondelag.

Forretningsgar
storre eller mindre sokes for so
lid kjoper. Meget kan betales
kontant. -

Haldor Hansen & Co. A/S.
Telefon 2662.oppforer revyen

i Teaterlokalet 10rdag 22. og son
dag 23. ds. kl. 19.30. Bille'tter a kr.
3.—, 2.50 og 2. hos Ludv. Foss.

Mulige tiloversblevne billetter
ved inngangen.

«r iimtatt i mandageavisen.
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SSmå refleksjonar

:^&Mellem linjene Io verdensberømt-

Eventyret heter
Einsteins sønn traff Charlie Chaplin i

et selskap.
De er jo verdensberømt, sa unge

Einstein til skuespilleren, fordi alle men
nesker forstår Dem og Deres kunst. Min
far er også verdensberømt, men av en
ganske annen grunn det finnes nem
lig ikke et eneste menneske som forstår
hva han sier og mener.

Man ville sikkert bli skuffet om
man i dag dro på hvalfangst for
å oppleve eventyret. Dagens hval
fangst er matematisk utregnet: så
og så mange dagers eller ukers
fangst, ®å og så mange beregnede
enheter. Og det hele omgjerdet av
en mengde juss, fra konsessjons
betingelser til tariffavtaler, tilret
telagt og avhandlet over biankpo
lerte forhandlingsbord.

Og dog er hele denne moderne
hvalfangst, så systematisk, vel
ordnet og fastlagt i traktater som
den er, dog sprunget ut av selve
eventyret. Til grunn for den lig
ger det vågemot, den eventyrlyst,
den trang til å ta et ryggtak med

vsj ansen som er forutsetningen for
de fleste landevinninger. Det selv
følgelighetens skjær som våre da
gers hvalfangst har over seg, det
manglet den gang det hele var
nytt og uprøvet. Da luet hele
eventyrets og spenningens spek
ter over det.

eventyr må kunne fortsette ut
over det. En Askeladd som aldri
kom lenger enn til å samle skrap
langs etter veikanten, uten noen
gang å få målbunnet prinsessen
og å vinne henne og det halve
kongerike en slik Askeladd vil
le være en tufs. Det ville. ikke
være noe eventyr over ham.

Og hvalfangstens eventyr det
er levende den dag i dag. Det er
unødvendig å peke på det tall
messig store, på millionene i kro
ner og fat det pekes det på så
titt og ofte - men se en gang
på det små. Og her har jeg alltid
glede av å tenke på en ung gard
sbruker i distriktet. Han er av det
stoffet som søker sin lykke under
andre himmelstrøk som farme
re, plantere, hvis man ikke har
eventyret like utenfor kjøkken
døren. Han ble en emigrant min
dre fordi hvalfangsten ga ham
de muligheter han søkte. Jordløs
og pengeløs var han da han før
ste gang sto på ét kokeridekk.
Feniten >år senere «bega» han
hvalfangsten for å 'ofre seg helt
for den gården som han allerede
hadde hatt noen år, og som hans
unge kone siet alene med om vin
teren når han seiv var ute.

Eventyret her ligger ikke i det
store. Men hvor jeg synes det
skinner av eventyr allikevel den
velstelte gården som gutten siet
seg til der nede under Sydkorset.
Jeg tror ikke han oÆrer pionerene
en tanke. Han har nok med sin
daglige dont på gården. Men alli
kevel i all sin hverdagslighet
så er både 'gården og mannen seiv
en fortsettelsé av det eventyr sam
engang for lenge siden begynte
som et sjansespill der nede i Syd
havet.

EN STØRRELSE PÅ SITT FELT!
Såvei i arktiske som i tropiske og tempererte farvann—
overalt hvor norske skip befinner seg gjør International
skipsmalinger og bunnstoffer stadig større innsats i flåtens
vedlikehold. På dette felt er International i enhver for

stand det ledende merke i maritim maling.

Et eventyr uten fortsettelse vil
ifeke være noe eventyr. Fortsettel
sen er alltid de tusen store og
små seire som følger i pionerens
eller, om man vil Askeladdens
fotefar.

Så forskjellige veier eventyret
enn kan ta, så varierte forutset
ninger kan være og så avviken
de intensjonene kan synes, det er
alltid noe felles over de menne
sker som seiler for full 'bør rundt
Kap Chanse og ut i de ville, svarte
ukjente havvidder på den annen
side. Det de har til felles er drif
ten etter å nå ut over det kjente
og velprøvetie og inn til det
ukjente hvor det mulige og det
umulige er kaotisk sammenblan
det. Det som spo rer driften er
dog troen på at seiv de løpske
umuligheter skal kunne temmes
og settes på stall. Det er når pio
nererne har gjort • sin halsløse
gjerning at vi siden kommer bredt
kj ørende med pullmannvogner
over prærien. For da er ikke det
ukjente der lenger. Da er tiden
inne til den sikre utvikling. Den
metodiske, utnyttelse av de umu
ligheter som er blitt omskapt til
muligheter.

Så er da kanskje selve even
tyret forsvunnet fra hvalfang
sten?

w** I*l*1 *1* AL/^g

HVEM
PET

SKIPSMÅLING OB BUNNSTOFF

INTERNATIONAL . FARVEFABRIKK A.S - BERGEN - AGENTER OG LAGRE I ALLE VIKTIGE HAVNER

Ikke så ganske. .Eventyret har
'kamæleonens egenskap det
skifter farve. Og som kemæleo
nen forblir kamæleon hvor ofte
iden så skifter farve, så 'bevarer
også eventyret seg seiv hvilken
larve det så tar.

La oss ha det klart for oss:
eventyret begynner nok med de
skjeggede pionerer som kaster ;seg
tit i det ukjente, men det slutter
ikke med pullmannvognene. De er
nemlig også en del av eventyret.
Eventyret ville ingen mening, in
gen plass i vår beVissthet ha, om
det ikke haxlde en fortsettelse ut
over selve den rå begynnelse med
opplevelsesspenningen og uviss
fieten overfor det ukjente: Et

Ekteskapelige stridigrheier bør alltid
avgjøre» av et «vi to» fremfor av et veto.

Med medgjørlig mø-ø-hø
• Dagros.

Utrygt er livet i dypeste grunn,
venner kan svikte deg, aldri en

hund.
Hvor er'n? Har'n gått?

på Tollbua tru?
Nå går'é for smått,
send oss linene nu!

Jernet må du fløtte
så fort det går an.

ANDERS HOVDEN
Skuta går manda'

blir'e av gjæren?
Og sagflis og sann da,
jeg tru'u er gæ'rn.

Det gis ingen sann, god oppdragélse,
intet virkelig godt hjerte, uten medli
denhet med dyrene.

Få ferja avsted,
de venter ombord!
Ta de tønnene med,

åsså send oss en dor!
LORD ERSKINE

Vi hoppet liøyt
Hvem hyrer alt dette og ennu litt mer,
omgitt av kolli så langt som de ser?
Jo, Lagersjef WESTRUM og andre

i «utrustningstrafikken».
A blir'e av kjøttet?
Er'u gæ'rn da mann —.da vi hørte om hvalskytteren. som la

an på en butikkdame.

Stor uke på Sandefjords-Norske sjøfolk vil
ha brev kinoene Norske Elektrisitetsverkers For

ening har gjenvalgt direktør O.
Strand, Porsgrunn til ny formann.

Sandefjords Blad.

Kaptein Eriksen på den norske
tankbåten «Koll» ble forleden in
tervjuet av «Aarhus Stiftstidende».
I intervjuet forteller kapteinen bl.
a. at norske sjøfolk som alle andre
sjøfolk kjeder seg, når de er på sjø
en. Det finnes selvfølgelig skips
b§iblioteker, men brever er allike
vel nier kj ærkomment.

Mannskapet på «Koll» har imid
lertid funnet på noe nytt. Når ski
pet kommer til sn havn, rykker gut
tene inn en annonse i ei av stedets
aviser med invitasjon til korrespon
danse med «Ensomme sjøgutter». I
hver havn ligger det nn en mengde
post til guttene, og den går på om
gang i lugarene. På denne måten

„AJt om Eva", ,Japte grenser" og „Han ville
se dronningen" - kommer

Kommende ukes kinoprogram i
Sandefjord vil by på filmer som
gjennomgående har fått en meget
god presse.

Englenderne forteller ofte med
glede for sine barn legenden om
gutten som snek seg inn på Wind

 sor Castle fordi han gjerne ville se
 dronning Victoria. Og legenden for
, teller at denne guttens nysgjerrig
het ble årsak til store forviklinger

 mellom dronningen og den sterke
mann Disraelli. Legenden er fore
viget i litteraturen av Theodore

Bonnet i en bok som heter «The
1 Mudlark»'. Nu er boken blitt filmet

og vises måndag på Verdensteatret
under tittelen «Han ville se dron
ningen». Irene Dunne spiller
dronning Victoria. og i Disraellis
rolle finner vi den ypperlige engel
ske skuespiller Alec Guinnes,
som vi bl. a. vil huske fra «Kome
dien om livet». Gutten Andrew
Ray spiller gutten som ville se
dronningen. I de øvrige roller fin
ner vi en rekke kjente engelske
skuespillere.

Kinoteatrets mandagsfilm er i
farver og heter «Farenes Dal».

Dette torsdagfilm blir den
meget godt mottatte amerikanske

«Tapte grenser» som skildrer en ne- "
gerfamilies kamp for. å bli aksep- 1
tert av de hvite. Rollelisten omfat- j
ter disse: Beatrice P e a s s o n, Mel .]
Ferr e r, Richard .Hylton, Su-. ;
san D o u g 1 as, Canada Le e, Carle- j
ton Carpenter og Seth Ar- '}
n- old. Regissør. er Alfred L. W e r- I
k e r og produsent er Louis de R o- §
chemont som bl. a. har skapt f
«Huset i 92. gate», «Boomerang» og •]
«Havets Dronning».

Så kommer endelig «Alt om Eva» 1
(All About Eve), vei den av årets I
filmer som er blitt mest omtalt bå- ''.
de for sitt opplegg, sitt spill og sin
regi. Den siste har Joseph L. M a n
kiew i c z, ansvaret for, og for
spillet borger slike aktører som'
Bette D a v i s, Anne B a x t e r, Ge
orge Sanders, Celeste Ho Im,
Gary Merriil m. fl.

A/s IåRITIIE
SKXPSMEGLERE

SPEDISJON KLARERING
REISEORDNINGER BAT TOG FU

ASSURANSE OLJEMEGLERE

knytter guttene nye forbindelser og
«slår tiden i hjel» på frivaktene, slut
ter kapteinen.

ATCWENER(b/EN,<iEE DU, -PEN HAR
.UBE&RENSEPE MULI&HETER- r—
&IR JEO FOR EKS- -tr

DU FAR SPANDE2E El
PILLE P% FJCfcET
AU-/

• '-,- *

Telefon: Centralbord 4343.
Telegram: Start

Storgatezi 14 SANDEFJORD

Lyspunktet Svendsen, Eliassen & Co.
ELEKTRISK FORRETNING
Torvgaten 4 Telefon 4003.er messcgntten som forsøkte å over

bevise stuerten om at han etter en se
song i isen var helt plett-løs.

\ i fri ' \

--PILLEN HER.-5A BLIR DEN J/££T>j
PØBBELT SÅ STOR
MELKER POBBELT» \£r-A •
> så meoet I) 'f^rxy —'pi PENNEr) <£^\

tSksm

seiler atter mot syd og i den

korte hektiske'sesong er mate

riellets kvalitet av

foetydning for et godt resultst.

FL/K «SUDEROY» FL/K «NORHVAL»

FL/K «THORSHAMMER» FL/K «KOSMOS III»

FL/K «THORSHAVET» FL/K «KQSMQS IV»

FL/K «THORSHOVDI» M/T «KOSMOS V»

SAMT 78 HVALBATER ER UTSTYRT MED

RADIOSTASJONER

Z*

levert av

S
P.B.Mj. 2214. OSLO
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Larsen. A. N. 5 (bøyebåt), Hans
Marthinsen. Klegg (bøyebåt), Wil
liam Andresen. Kos 36 (bøyebåt),
Herman Sturød.

MELSOM & MELSOM,
LARVIK

Fl. k. «Norhval»

aygår fra Larvik 25. september
1951. Ekspedisjonens bestyrer er
Hans Farmen, Larvik, maskinsjef
Wilhelm Johansen, Larvik og 1.
styrmann Thomas S. Olsen, Larvik.

Nedturen går via Vest-India og
Cape Town.

Hvalbåtene er i alt 15: Pol VII,
Pol X, Pol XI, Pol XII, Pol XIII,
Pol XIV og Pol XV samt Globe VIII,
Globe IX, Globe X, Globe XI, Globe
XII, Globe XIII og Globe XIV samt
korvetten Norfinn.

J, Normann Andersen .ny, bystyrer på «Tliorsliavet» : etter Kri
stian Evensen. Anders Aryesen ny fangstleder på «Abraham

Larsen» etter Arnt Karlsen, Durban. Ny bestyrer på Husvik

Harbour S. Larsen Bjelland. Fire nye maskinsjefer

på kokeriene
Når man tar i betraktning de mange fartøyer, fangstflåten be

står av de mange fangstledere, tekniske ledere og skyttere som
er med er det i grunnen få omplaseringer år om annet. Oversikten
«hvem og hvor» er alltid lest med interesse og den er god å ha for
hauden under fangstens gang og når de heldige og mindre heldige
diskuteres.

Nils Skontorp. Kos 33. Einar Aksel
sen. Kos 34, Anders Sunde. Kos 41,
Nils Iversen. Kos 45, Thorbjørn
Gulliksen. Kos 47, Anders Ellefsen.
Kos 48, Mauritz Marthinsen. Kos 50,
Aksel Akselsen. H.J, Bull, Harald
Andersen. Asbjørn Larsen, John F.
Larsen. Kos 35 (bøyebåt) Trygve
Haraldsen. Kos 38 (bøyebåt), Thor
stein Aarø. Kos 43 (bøyebåt), Han
steen Andersen. Arnfinn Bergan
(bøyebåt), Georg Floberg (fører).

KNUT KNUTSEN O. A. S.,
HAUGESUND

Fl. k. «Suderøy» SNURPENOTFISKE« Suderøy »s bestyrer er Øystein
Kolstø, Haugesund, 1. styrmann
Ragnvald Rasmussen, Haugesund
og maskinsjef Odd Lyngholm, Hau
gesund.

Avgang omkring 9. oktober.
. Skyttereog hvalbåter:
; Suderøy VI, Jørgen Jørgensen.
Suderøy VII, Jørgen Hansen, Su
derøy VIII, Edvard Jensen, Suder
øy IX, Stanley Jacobsen. Suderøy X,
Konrad Jacobsen. Suderøy XI, Hå
kon Lervik. Suderøy XII, Jacob Ja
cobsen. Suderøy XIV, Hans Han
sen. Suderøy XV, Ingvald Anton
sen.

For bestyrernes vedkommende er Kristian Evensen takket av
:på «Thorshavet» og som ny bestyrer er ansatt 1. styrmannen siste
sesong, nemlig J. Normann Andersen, Sandefjord. Etter Arnt Karie
sen* Durban, er som ny fangstleder på «Abraham Larsen» ansatt
Ånders Arvesen, Onsøy, som var skytter i fjor og også skal skyte i år.
For landstasjonen på Husvik Harbour er siste sesongs verksmester,
S. Larsen Bjelland blitt ny bestyrer og på Grytviken som tidligere
meddelt ingeniør Harald Larsen, Horten, etter Aksel Karlsen, Huvik.

ved Syd Georgia
To fartøyer går fra Bergen en av de næfmeste

dagerFl. k. «Kosmos IV»

avgår fra iSandefjord ca. 10. okto
ber 1951. Ekspedisjonens bestyrer
er Thomas Hansen, Nøtterøy, ma
skinsjef Gunnar Galteland. Kokeri
sjef Ludvig Klasen, Sandefjord, og
1. styrmann Olaus Dahl Hansen,
Sandefjord..

Hvalbåter og skyttere:
Kos 24, Sverre Andreassen. Kos

26, Johan Leganger Hansen. Kos 30,
Erling B. Hansen. Kos 31, Jannis
Skontorp. Kos 40, Alfred Pedersen.
Kos 42, Aksel K. Hansen. Kos, 44,
Hans Sand. Kos 46, Sigurd Jahre.
Kos 49, Arne Skontorp. Milliam
Kihl, Harald B. Hansen. Leif Wel
ding, Theodor Marthinsen. Kos 28
(bøyebåt), Bjarne Larsen. Kos 29
(bøyebåt), Erling Fagerli. Kos 37
(bøyebåt), Knut B- Hansen. Kos 39
(bøyebåt) , Daniel Hansen.

Fire av kokeriene får nye maskinsjefer i å,r. Det er «Kosmos
IV» som har fått Gunnar Galteland som ny 'maskinsjef mens Lud
vig Klasen, Sandefjord, som hadde stillingen i fjor, er blitt kokeri
sjef etter Ragnar Jonassen, Sandefjord. På «Pelagos» er Erik Erik
sen, Veierland, ny maskinsjef etter Mauritz Granerød som døde på
nedturen i fjor. Maskinsjef Elias Hansen, Sandar, har overtatt ma
skinen på «Sir James Clark Ross» i år etter Henry Haugen, Sandar.
Også «Norhval» har fått ny maskinsjef, nemlig Wilhelm Johansen,
Larvik, etter O. K. Røsland, Tønsberg.

Som bekjent falt prøvefisket et
ter den omtalte «Syd Georgia
torsk» foregående sesong så pass
heldig ut at man i år skal prøve i
større stil med snurpefiske.

Bestyrer Nils Erling Olsen, San
defjord ved landstasjonen i Husvik
Harbour forteller under samtale vi
hadde med ham i går at de to far
tøyene som skal brukes til snurpe
notfisket der syd ligger klare i
Bergen og kommer til å gå sydover
en av de nærmesté dager. De får
hver en besetning på 8 mann. Lars
Nilsen Tromsøy skal lede dette fis
ket ved Husvik Harbour.

Den smaker meget godt, noe
mellem torsk og kveite.

Hvordan skalden behandles?
—Vi kan jo fryse en del. Men

ellers er det meningen at den skal
behandles omtrent som i behandler
hvalen. Den -skal bli olje og fiske
mel.A. C. OLSEN

Venter man noe særlig utbytte
av dette?

Fl. k. «Abraham Larsen»
«Abraham Larsen» går 24- sep

tember. Ventes til Sandefjord i dag.
Den skal ha i alt 16 båter hvorav 10
ordinære fangstbåter. Mannskap i
alt ca. 600 mann.

Det skulde vi vel ha lov til, så
sant de forventninger vi har til
snurpingen slår til.

Og De reiser seiv sydover

A/S THOR DAHL, SANDE
FJORD

dersen. Thorglimt (bøyebåt), Bær
ulf Andersen. Klo (bøyebåt), Hj.
Andreassen. Gribb (bøyebåt), Kr.
Henriksen.«Fl. k. «Thorshammer» Fangstleder Anders Arvesen,

Onsøy. Kaptein på kokeriet Eugen
Christoffersen, Sandar. Kokerima
skinist Thomas Thorsen, Sandar,
førstemaskinist Erling Stand, San
defjord og første styrmann Odd
Svendsen, Sandar.

S kytt er e :

Med fly sammen med skyttar»
ne 2. oktober, til Montevideo. Der
frå tar vi «Busen I» til øya.-avgår fra  Sandefjord 3. oktober

1951. Ekspedisjonens bestyrer er Ei
nar Torp, Sandar, maskinsjef Rei
dar Strand,. Sandar og 1. styrmann
Dagfinn Sivas, Sandefjord.

H v alba ter og skyttere:
Thorslep, Kjell Steen Hansen.

Enern, Chr. Thoresen. Thorbris,
Hjalmar Paulsen. Odd XI, Theodor
Olsen. Thbrgry, Erling Haugen.
Thorgrim, Leif Andersen. Thordr,
Rolf Jonassen. Tiern, Leif M. An
dersen. Hauk, Anders Iversen. Tho
ris (bøyebåt), Marius Andresen.
Thorstreif (bøyebåt), Asbjørn Kla
veness. Thorijell (bøyebåt), Erling
Bang.

Fl. k. «Thorshøvdi» Hvordan smaker denne fisken,
spør vi bestyreren.avgår fra Sandefjord 25. september

1951. Ekspedisjonens bestyrer er
Thv. Hansen, Sandar, maskinsjef
Mikarl N. Mikkelsen og 1. styrmann
Mandus Hansen, Sandar.

Hvalbåter og skyttere:,
Odd XIII, Martin Marthinsen.

Djerv, Ragnar Bjørnevaagen. Thor
gard, Alf Andreassen. Pingvin, Lo
rens Basberg. Odd XII, Arild Mathi
sen. Syvern, Otto Olsen. Thorbryn,
Harald Plansen. Thorarinn, Øivind
Mogensen. Thorgaut, Herman
Berntsen jr. Niern (bøyebåt i/2 se
song), Finn Berntsen, Falk (bøye
båt y 2 sesong), K. Ambjørnsen.
Treern (bøyebåt), Reidar W. Olsen.
Firern (bøyebåt), J. Holberg An
dersen. Thorgeir, (bøyebåt), Ludvig
Fremstad.

Begivenhetsrik turJOHAN RASMUSSEN & CO.,
. SANDEFJORD

Fl. k. «Sir James Clark Ross»

Foreløbig bestemt: (fangstleder)
Anders Arvesen, Bjarne Karlsen,
Durban, Anders Hansen, Sandar,
Martin Karlsen, Råde, Nils Martin
sen, Onsøy, Elling Nilsen, Råde, Jo
hannes Røsvik, Durban, Johan År
nes, Lyngdal og Theodor Augensen,
Onsøy.

fra Sandefjord til Fredrikstadavgår fra Sandefjord ca. 4. oktober
1951. Ekspedisjonens bestyrer er
Rudolf A. Ranberg, Sandefjord, ma
skinsjef Elias Hansen, Sandar og 1.
styrmann Knut H. J. Gj ertsen, San
dar.

Havarert ved Færder - under arrest i Fredrikstad

ONESIMUS ANDERSEN Som kjent måtte den russiske
lastebåten «Auseklis» natt til søn
dag gå til ankers ved Færder på
grunn av brukken rorstamme. Den
ble av slepebåtene «Per» og
«Fram» slept inn til Fredrikstad.

Slepebåtfirmaene har nu satt
frem krav om bergelønn, fastsatt
etter rettens skjønn oppad begren
set til kr. 50'000 for hver, og hår nu
inngitt stevning til Fredrikstad by
rett.

het for sine krav om bergelønnen.
Skipet er i «arrest» inntil videre,
men man regner med at det blir
stillet sikkerhet nokså snart, slik
at skipet kan' forlate havnen. Det
er krevet en sikkerhet på kr.
100 000, forteller Fredrikstad Blad.
Skipet kom fra Sandefjord da ha
variet inntraff.

Hvalbåter og skyttere:
Star I, Thorleif Karlsen. Star 111,

Willy Skontorp. Star IV, Leiv Moe.
Star V, Ludvik Jørgensen. Star VI,
Ole Johansen. Star VII, Iver H.
Iversen." Star VIII, Tarjei Løvaas.
Star X, Sophus Olsen. Star XI, Al
fred Skontorp. Star II (bøyebåt),
Normann Schulstock. Star IX (kor
vett), Magnus Ellefsen (fører). Star
XII (bøyebåt), Hans Chr. Nilsen.
Star XXIII (bøyebåt), Jens Told
næs.. Star XXV (bøyebåt), Ludvik
J. Christensen.

Fl. k. «Southern Venturer»

Fl', k. «Tliorshavet»
«Southern Venturer» "går 28. sep

tember. Den skal ha i alt 15 båter
hvorav 10 ordinære fangstbåter.
Samlet mannskap 670 mann. Besty
rer Arne Mikålsen, Årøysund. En
delig fordeling av offiserer og skyt
tere ennå ikke foretatt.

avgår' fra Sandefjord 27. september
1951. Ekspedisjonens bestyrer er <L
Normann Andersen, Sandefjord,
maskinsjef Lars D. Davidsen, San
dar og 1,-styrmann Gilbert Knutsen,
Sandefjord.

Hvalbåter-og skyttere:
Femern, Sverre Hansen. Bever,

Marius Jacobsen. Thorørn, A. Støk
ken Nilsen. Panter, I. Storm Larsen.
Gvåss, B. Krog Andersen. Condor,
Finn Bryde. Thordønn, Kurt Baglo.
Thorbrann, Olav B. Olsen. Ottern,
Erling Belgau. Ravn (bøyebåt V 2
sesong), Arild O. Mathisen. Gaupe
(bøyebåt V 2 sesong), Hjalmar An-

ANDERS JAHRE & CO..A/S
SANDEFJORD

FL k. «Kosmos III» Fl. k. «Southern Harvester». Med Kontiki-suksess i USA.
«Southern Harvester» går 9. ok

tober. Den skal ha i alt 14 båter
hvorav 10 ordinære fangstbåter.
Samlet mannskap 649 mann. Besty
rer Hans Abrahamsen, Knarberg.

Endelig fordeling av offiserer og
skyttere ennå ikke foretatt.

avgår fra Sandefjord ca. 3. oktober
1951. Ekspedisjonens bestyrer er
Per W. Lea, Sandefjord, maskinsjef
Rolf A. Olsen, Sandefjord, kokeri
sjef Hjalmar Larsen, Larvik og 1.
styrmann Kjell Tholfsen, Sande
fjord.

Hvalb å t e r og skyttere:
Kos 27, Edvard Akselsen. Kos 32,

Kravet er bestridt fra det russi
ske skips side. Det var bare en al
minnelig assistanse, heter det.

Det er holdt et rettsmøte hvor
kapteinen på skipet og losen er av
hørt. Slepebåtfirmaene har be
gjært seg rett i skipet til sikker.-

Thor Heyerdahls bok har hittil
vært enerådende når det gjelder
Kontiki-suksess i USA. Nu er
imidlertidl også Erik Hesselbergs
«Kohtiki og jeg» på trappene der
borte. Den kommer ut på det ame
rikanske bokmarked i oktober.

SVEND FOYN BRUUN,
' TØNSBERG .

Fl. k. «Pelagos» Landstasjonen Leith Harbour.
avgår fra Norge ca. 15. oktober
1951. Ekspedisjonens bestyrer er
Hjalmar Christensen, Nøtterøy,
kaptein Fritz Berg Gøthesen, Tjøme,
maskinsjef Einar Eriksen, Veier
land og 1. styrmann Karsten Lang
aas. Slagen.

Hvalbåter' og skyttere:
Pelikan, Nils Nilsen. Gos 11, Car

sten Andersen. Falkland, Oskar
Thoresen. Gos IV, Andreas Anton
sen. Gos VIII, Henry Bergsted. Gos
IX, Wilhelm Flood-Johannessen.
Gos X, Torger Bruun. Gos XI, Nils
Johansen. Gos XII, Johannes An
dreassen. Jubarte (bøyebåt), Ivar
Iversen. Gos VI (bøyebåt), Einar
Ekenes. Gos VII (bøyebåt), Mons
Hansen. .

ANTON VON DER LIPPE,
TØNSBERG

Fl. k. «Antarctic»

Ekspedisjonen avgikk 21. august
og ventes ankomme feltet 7. okto
ber. Mannskapsstyrke i år 683 mann.
Bestyrer S. Larsen, Bjelland, som
vår verksmester foregående sesong.

Foreløbig er følgende skyttere
bestemt: (fangstleder) Nochart Nil
sen, Sandefjord, Søren Olsen, Ons
øy, Harald Olsen, Husøy, Johan
Kjelstrøm, Sandefjord, Georg Paul
sen, Veierland, Erling Øhre, Nøt
terøy. Bøyebåten: Asbjørn Jacob
sen, Veierland.

gårdstrand.
. Kapteiner:
Terje 1, Even Larsen, Sem. Terje

2, Gullik Jensen, Nøtterøy. Terje 7,
Henry Brønich, Tønsberg. Terje 9,
Kristen A. Nilsen, Tønsberg. Terje
10, Charles Sværd, Nøtterøy. Hek
tor 6, Victor Fjeld, Jarlsø. Kai, Rag
nar Thorbjørnsen, Tjøme.

og skyttere reiser med fly 2. oktober
til Montevideo og tar hvalbåten
«Busen I» derfrå. Mannskap i alt ca.
335 mann. Det skal fanges med 6
hvalbåter og 1 bøyebåt.

Bestyrer Nils Erling Olsen, San
defjord.

Skyttere :
Ole Amundsen, . Nøtterøy, Hans

Sørensen, Råde, Brede Nielsen, Nøt
terøy, Hjalmar Freberg, Sandar,
Arne Walbom, Nøtterøy Søren Hen
riksen, Nøtterøy. På bøyebåten:
Ragnvald Simonsen, Sandefjord og
Halvor Eid, Nøtterøy.

Ekspedisjonen skal drive snurpe
fiske med 2 båtér som går fra Ber
gen en åv de hærmeste dager. Lars
Nilsen, Tromsøy, skal lede dette
fisket.

Bransfield».

BUGGE & KROGH-HANSEN,
TØNSBERG

. Kaptein Sigurd Andersen, Nøt
terøy. Maskinsjef Harry Bochelie,
Horten.

Fl. k. «Balaena»
«Thule»

«Balaena» går fra Tønsberg 6.
oktober. Hvalbåtene »Setter 3-5
:_ 6 -' 7 - 8 går 11. oktober. S/S
«Terje X» går 30. september via St.
Thorne. H/B «Terje XI» går hvis
prøveturen forløper etter program
met 25. september via St. Thorne.
S/S «Bransfield» går mulig via Su
ez og antagelig fra Norge 14. no
vember. S/S «Thule» fra St. Thorne
20. oktober og antagelig fra Cape
Town 25. november. S/S «Biscoe»
;fra Antwerpen til feltet 6. novem
ber og S/S «Powel» fra Skandina-'
Visk havn ca. 8. november.

Mannskapsstyrken på «Balaena»
blir 475 mann hvorav 399 norske
71 britiske og 5 sydåfrikanske.
Hvalbåtene og slepebåtene får i alt
314 mann. «Thule» 62 og «Brans
field» 120, hvorav 25 britiske og 95
norske. Alt i alt 971 mann. Den
største ekspedisjon som noensinne
er gått til feltet?

Offiserer på «Balaena» blir Per
Virik, Sandefjord, kaptein og be
styrer Oskar Larsen, Sandefjord,
kokeribestyrer Per Chr. Bjørns
gard, Cape Town, kjemiker John
Mathisen, Presterød, maskinsjef og
Birger Christensen, Husvik, første
styrmann.

Skyttere og hvalbåter :
Setter I, Arne O. Jensen, Hvaler.

Setter 2, Anker L. Andersen, Sla
gen. Setter 3, Arnt Krogtorp, Onsøy.
Setter 4, Trygve Nilsen, Onsøy. Set
ter 5, Jacob Wang, Tønsberg. Set
ter 6, Georg Christiansen, Nøtterøy.
Setter 7, Hans Marthinsen, Tjøme.
Setter 8, Thorbjørn Borgan, Pors
grunn. Terje 11, Finn Ellefsen, Cape
Town. Terje 4, Tor Christensen,
Sandar. Terje 6, Ragnar Hem0 Ås

Kaptein Fritjof Holst, Nøtterøy
Maskinsjef Ole Nilsen, Foynland.

L. KLAVENESS :
Grytviken landstasjon

avgår fra Tønsberg ca. 10. oktober
1951.- Ekspedisjonens bestyrer er
Thorbjørn Larsen, Røa, Oslo. Kap
tein Guthorm Knutsen, Sem. Ma
skinsjef Agnar L. Kristiansen, San
defjord og 1. styrmann Odd Wat
aker Nilsen, Sem.

Hvalbåter og skyttere:
Kjapp, Hans Bechmann. Knekt,

Mikal H. Mikkelsen. Knurr, Victor
F. Kristiansen. Krass, Albert M. In
gebretsen. Kreps, Eivind Ingvald
sen. Krill, Harald H. Henriksen.
Krutt, Olav Ingvaldsen. Kvart, Haa
kon Christensen. Kraft, Thorbjørn

Mannskapet er underveis. Fang
sten begynner medio oktober.
Mannskap i alt 612 mann. Bestyrer
ingeniør Harald Larsen, Horten.

Skyttere:
Karl Jacobsen, Sandefjord, Hil

mar Henriksen, Råde, Harald Bor
dal, Nøtterøy, Otto M. Larsen, Nøt
terøy, Konrad Johannesen, Sandar,
Henry Hotvedt, Sandar og Anker
Jørgensen, Hamar. De to siste har
bøyebåter en halv sesong hver.

A/S TØNSBERGS HVALFAN
GERI, TØNSBERG
Husvik Harbour landstasjon.

Transportbåten «Orwell» gikk fra
Tønsberg 6. september og ankom
Tenerifa 18. september. Bestyrer

<<varm>> julehilsen
lii «ham» på feltet

SKOTØIIUSET
«PIOGRESS» A/S

~y :>  ; i IT
mwm

er alierede utstyrt med

InliJpAK II og pelki&ielL

ERKEL
A TOMTEGATEN 13
S Telefon: 41 70 03

«Den store kjaerlighetenw i verdenslitteraturen
Gaven han onsker seg.

Romaner, reiseskjldringer, fylleperiner.
SY ETTER MAL

Na er det kort leveringstid
for dresser sydd etter m'al.
Og stoffene er solide en

gelske og norske kam
garnskvaliteter.

HHRE'EK-Vl P € R I N 6
i «Vestfold»s gard.

ben ha v n - Ma I m 0 -1 inj e n

Godsrute: Sandefjord—Kjebenhavn-Malma og vice versa
M.s «SPJEROY»

Laslanmeldelse:
STOKKEN & STENS.ETH

Tdefoner: 3830—3471.

Bildet som hun skal ha. .

og bildet som han skal ha
ta del hos

Fotograf Jorgensen

sa snarl som mulig, for a fa det ferdig i tide.
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tel
5 Ballkiubb-spillere
på Vestfolds junior

lag mot Åker

SYDHAVSFANGSTEN

Blir det 1, x eller 2
I miorgen spilles annen runde i Øst

landsmesterskapet for junior-kretslag,
og Vestfold og- Aker skal møtes på
Loviisenlund.

Vestfolds lag er dette :
Mads Krogh, Øm, Finn Gjelstad,

Ballklubben, Trond Christensen, Ørn,
Steinar Haugen, Ballklubben, Kjell
Thorsen, Fram, Kjell Bergstrøm,
Fram, Tore Pedersen, Ballklubben,
Kjell Halvorsen, Fram, Trygve Tan
gen, Ballklubben, Eigil Hansen, Fram
og Hans G. Henriksen, Ballklubben.

morgen?
Uvissheten råder loran kampen

meilem Ballklubben og Kvik

Stadion

Valdemar Lauersen
skal dømme i

Gøteborg

I morgen middag smeller det løs for
alvor på Stadion igjen. Sett på bak
grunn av at det er temmelig lenge si
den hovedserie-fotballen rallet her på
Stadion nu og at sommeren har sunget
(på siste vers for i år (har den i grun
nen sunget i det hele tatt ?), gjør vi
regning med at det vil foli særdeles
folksomt på Stadion søndag.

Det er altså Kvik, Trondheim, som
kommer på besøk. Når det gjelder
trønder-lagets spillestyrke, har vi intet
annet å gå ut fra enn dets resultater i
de fem foregående serie-kamper. I den
første kampen ble det I—l mot Sparta,
deretter tap I—2 for Strømmen og 1—
4 for Fredrikstad. Så kom 6—2 seieren
over Snøgg og endelig I—o over Sarps
borg.

uvissheten råder foran dette oppgjøret.
Vi hadde Trondheim på tråden i går

kveld og fikk vite at Kvik stiller slik :
Knutsen, Ølling, Sørensen, Johan Ri

seth, Henry Henriksen, Asbjørn Jøs.
sund> Grip, Rolf Hansen, Overby, Ås
bak og Arnesen.

Ballklubbens lag ble satt opp i går,
og vi merker oss at Ole Johannessen
må stå over denne gang på grunn av
skade.

Odd Gunnar Knutsen, Leif
Paulsen, Yngve Karlsen, Har
ald Pedersen, Thorbjørn
Svenssen, Carl Thuve, Arvid
Havnaas, Ragnar Hvidsten,
Thor B. Berntsen, Odd Gjert
sen og Rolf Johansen.

Kampen skal dømmes av Haakon
Jensen, Birkebeineren.

Nyoppussede og overhalte hvalbå er tilhørende Anders Jahre & Co. beliggende ved Stub klar til den.
forestående dyst i Antarktis.

(Forts, fra 1. s.) Det som formørker situasjonen er
den kjennsgjerning at det planleg
ges og er under bygning en rekke
nye hvalfangstekspedisjoner.

Blant viteskapsmenn er det ikke
delte meninger om at hvalbestanden
i Antarktis for tiden blir beskattet
for høyt. Det er fra norsk side gjort
oppmerksom på at den nåværende
pelagiske fangstflåte i Antarktis
med sin kapasitet kan klare
song, eller 6.000 units mer enn det
tillatte fangstkvantum. Bare denne
omstendighet burde være nok til å
fastslå at det er fullstendig irrasjo
nelt å sette inn nye ekspedisjoner.

Det er selvsagt de høye hval
priser som i første rekke fri
ster forretningsfolk i andre land
til å oppnå fortjeneste og ta toppen
av markedet. Med utviklingen på
verdensmarkedet etter forrige ver
denskrig i friskt minne må man
regne med at prisnivået igjen vil
falle betydelig. Det skulle da også
være klart at det ikke vil ta lang
tid før fangsten blir ulønnsom når
den skal deles på ytterligere ekspe
disjoner.

Da man vel kan gå ut fra at og
så den hollandske, de japanske og
« Olympjc Challenger» har øket sitt
hvalbåttall og sine mannskapsstyr
ker noe, vil det delta ca. 280 hval
båter og over 12.000 mann i kom
mende Sydhavs-sesong. Det er en
armada som av styrke og kapasitet
aldri tidligere har sett sin make i
jakten på hvalen.

(NTB's korr.). Til diommer i fotball
andskampen Sverige-Norge på Ullevi
den 30. september har Dansk Eold
spilunion tatt ut Valdemar Lauersen.
Ham dømte ogiså dlen svensk-norske
landskampen på Råsunda 1949.

Stockholm, 21. september,

«Ba!lk!ubb~Sporf»
med nytt nummer Det er dessverre ikke under de

lyseste utsikter at hvalfangerflåten
denne gang drar sydover.

De ord som formannen i De nor
ske hvalfangerselskapers forbund
uttalte foran sesongens start i fjor
har derfor sin gyldighet også i dag.
Hans uttalelse lød:

i Hvalfangsten i Sydishavet kan i
dag sies å stå overfor et vende
punkt og meget vil avhenge av
utviklingen i den nærmeste frem
tid.

Og så : 'Ballklubben—Kvik ?—?
Ja, det er vel all grunn til å si at Pierre

Ballklubbeins iklubb-avis «Ballklubb
sport» kommer i disse dager med nytt
nummer. Bladet innleder med en me
get interessant artikkel om «Idrettens
betydniing for den enkelte og for sam
funnet», skrevet av prof. dr. med. Ax
el Strøm. I lederen behandler Pierre
«Kristiansund-saken», 'og treneren
Tage Søgård skriver om «hurtighet og
bevægelighet». Arne Thoi*esen karike
rer Ivar Pozzo Jacobsen, det er «post
kasse» og runde-oversikt og en hel del
til.

Henrik KoDgsteins miHoeløp har
fått tilmerket deltagelse

19 transportbåter
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Blandt spissene eiarter Tidemandrauen, Ragg Det alt overskyggende spørsmål
er hvorvidt det vil la seg gjøre i
årene fremover å begrense fang
sten i Antarktis og på andre fei
ter, slik at den kan sies å være
forsvarlig etter rent ja*ktbiologi
ske prinsipper.

norske og 8 til de britisketil de
Vestfold Travforbund har gjerne en

godbit i bakhånden bestandig, og i
inorgen er det- Kaptein Henrik Kong
stedns minneløp isom blir kjørt.

Løpet er av ny dato, men ser ikke
dessto mindre ut til å slå veldig godt
an blant Første
premien er på 1500. kroner pluss
ærespris og løpet vil sikkert gå inn
blant de store i årene fremover.

Foruten våre egne med Molvin, Blå
dina og Mindin i spissen, finner vi de
kjente Bjerkehestene Fram, Frem
skrdtt, Gyller Hoffmann,, Seierlill,
Ragg og Tiedemandrauen, i alt 16 be
ster.

Giri Brit Senator. Outs. Martin
Vote. og sydafrikanske selskaper

Norgesmesferskapef
før mpdellflyvere

1. løp. 2. avd. Cherry Ford King
Dawning Mimi Champlein. Outs.
Toves-Encore.

Vi bringer her en fortegnelse over de transportbåter som denne
sesong skal til fangstfeltet til de norske, (britiske og sydafrikanske
hvalfangstekspedisjoner.gFor Salvesens to kokerier er det ennu ikke
bestemt hvilke og hvor mange båter som skal sydover. Hvis man
regner med samme antall som i fjor, nemlig tre (Southern Garden,
Southern Opal og Southern Collins)'blir det i alt 19 transportbåter. PROGRAMMET

2. -løp. Tekelia Lamine ; Jak
ken Rosa. Outs. Løpseira.

3. løp. 1. avd. Guri Miolyn Lof
terødstjerna Stegg Snipa. Outs.
Sjødina.

3. løp. 2. avd. Mim© Tunvald
Turvin, Outs. Doniprinsen.

4. løp. Molvin Tiedemandrauen
Ragg. Outs. iSeierlill.

5. løp. Rnning Senator Valen
cia Senator Vote. Outs. Lutz Ax
vall.

holdes søndag i Moss med over 50 del
tagere med 80—100 fly, flesteparten
av dlem er selvbygget. Deltageme er
i alderen fra 14—15 år og oppover.
Det er ikke mindre enn ca. 500 rned
lemimer i dag-i de forskjellige klubber
rundt lonikriiing i landet. Det later til å
være isterkest interesse og tilslutning
i Vestfold, men for øvrdg arbeides det
for tiden best i og omkring de større
byer.

Kokerier: Transportbåter :
Fl.k. «Thors'hammer», «Thorshave U, «Thorsholm»

» «Tnorshøvdi», WÉm «Polarforis»
«Thorshavn»
«Barendrecht»
«Kosmos V»
«Jalta»
«Jaspis»
«Pontos»
«Ross Sea»
«Anna Knudsen»
«Lancing»

«Thule»
«Busen Rollo»
«Husvik»
Ennu ikke foestemt

13.00: Værmelding. Dagsnytt.
16.00: Konsert. ,
17.00: Mine- og kulingvarsler.
17.05: Med Kjøllefjordfiskerne etter stor-

sei på Sleppen.
17.30: Sarpsborg Janitsjarkorps.
18.00: Barnetimen.
19.00:, Værmelding.
19.05: Dagsnytt. Aktuelt. ;•
19.35: Underholdningsmusikk. Sverre

Vissgren, trekkspill. Guttorm Frølich,
gitar. Seedon Thalmann, saksofon.

20.35: André Malraux: Pra «Menneskets
lodd». Stig Egede Nissen leser.

21.00: Spelemenn og leikarring. Arthur
Klæbo kåserer. Randi Heide Steen syn
ger. Kringkastingsorkestret.

21.45: Det smaker av- fugl. Lørdagskå
seri av Hans Hille Schjelderup.

22.00: Vær- og minemlinger.
22.10: Dagsnytt.
22.30: Thorleif Østerengs jazzensemble.

» «Kosmos III», «Kosmos IV»,
» «Antarctic»,

Løpene ellers er meget jevne og
gode, og har fått en stor kontingent
Østfoldhester nå når løpene på Mo
inarkan er slutt.

6. løp. Astrid Ford Satur Scott
Astrid Senator. Outs. Sylvi Volo.

7. løp. 1. avd. Høgin Borgegub
ebn Glyne. Outs. Løve Sissi.

7. iøp. 2. avd. Ravnar : Theoline
Lyngvin. Outs, Vik Troja.

«Hjallis» skriver bok » «Pelagos»,
» «Sir James Clark Ross»,
» «Suderøy»,
» «Norhvål»,
» ,Balaena», .

Stockholm, 21. september.
Programmet teller «bare» 10 star

ter isom sikkert blir awiklet etter
gammel god oppskrift, det vil si tre
Btarter i timen.

(NTB's korr.). «Hjallis» Andersen
er begynt å iskrive en bok om sitt
idrettsliv, forteller Gøsta Olander i
Vålådalen.

Både «Hjallis!» og Odd Lundberg
har avsluttet den. forberedende trenin
gen i Vålådalen og blir nå hjemme
en tid, men den 9. november skal de
være tilbake i Vålådalen igjen. De
går da i gang med treningen på is
sammen med de svenske
didatene.

Vi tror det blir en spennende trav
dag på Landbanen søndag ettermid
dag.

7 a' A-lag slo 5 a's B-lag 9—2 i en
kamp på Hjertnes i går. Det seirende
lags imål bl© scoret av Hans J. Sol
berg (banens beste saimimen med Odd
Gillbu) 5, Anton Dokken og Steinar
Fikse 2 hver.

» «Aoraham Larsen»,

>-* «rSoufchern Harvester»,
» «Southern Venturer»,

Våre iips Herbert Aase og Odd Gilibu scoret
for 5 a.1. løp. 1. avd. Dillon Lu» Scotts

Beste utvalg i Radio
BINGENS ELEKTRO

Kongensgt. 15. Telefon 2202.
1. kl. reparasjonsverkstad.

ili
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For Søndag 23. september,
8.55: Ord for dagen.
9.00: Værmelding. Dagsnytt.
9.15: Korntørking inne og ute. Repor-t

frisk
pust
og

tasje.
9.45: Bach: Brandenburgerkonsert nr. 4,

G-dur. Chopin: Sonate nr. 2, b-moll,
verk 35. Mussorskij, orkestret M. Ra
vel: Bilder fra en utstilling.ff"8®

•hx

10.55: Høymesse i Larvik kirke. 18. søn
dag etter trefoldighet. Prost Kr. Ljos
tveit. Tekst: Johannes 10, 23—38. Ved
orglet: Ragnar Røgeberg. Før preke
nen: 355 v. I—3, 49 v. 1, 687 V. 5—6.
Etter prekenen: 385, 30, 865.

12.30: Grammofonkonsert.
rene Gråblyrnønje

hvite 13.00: Værmelding. Dagsnytt.
13.30: Musikkparade. 4. divisjons mu

sikkorps. Konrad Grimstad.
14.00: Fedrelandssteinen. Vi besøker ski-Skipsmalinger

tenner gir det beste ferbruddene 1 Alta. i
14,30—15.10; Solistkonsert. Astrid Her

seth, sang. Kjell Krane, klaver.
16.00: Stavangerensemblet.

og mest økonomiske
skipsvedlikehold. 16.40: Jordbærbygda i Lensvika. Repor

tasje.
17.00: Mine- og kulingvarslet*.
17.05: Hva livet har lært meg. Forfat

teren Sigurd Mathiesen forteller.
17.25: Folkemusikk.

J&Vtuu&re 13.00: Selskapet For Folkeopplysnin
gens Fremme 100 år. Fra festmøtet
i Aulaen. Taler av: Statsråd Lars Mo
en, rektor Otto Lous Mohr, magister
Sigmund Strømme, sekretær Victor
Kriiger. Liv Strømstad og David
Knudsen leser. Kvindelige Studenters
Sangforening. Kringkastingsorkestret.

19.00: Værmelding.

-• FRA BARNENGEN

BALLKLUBBENS C-LAG 19.05: Dagenytt. Aktuelt.
19.35: Radiokinoen. Klipp fra filmen om

Rudolph Valentino.møter Fram i kretskamp på Stadion
iettermiddag, og stiller opp i denne
slagorden:

Per Elnan, Paul Paulsen, Øivind Jo
hansen, Nils Fehn, Ame Hansen, Øi
vind Feen, Kristian Olsen, Werner
Skovly, Rolf Martinsen, Rolf Thore
sen og Kåre Skovly.

20.00: Familiekvelden. Kristofer Uppdal:
Dansen gjenom skuggeheimen. Alf
Sommer leser.

20.30: Orkesterkonsert. Filharmonisk
Selskaps orkester. Solister: Zinka Mi
lanov, sopran. Bozidar Kunc, klaver.

Dikt av Heinrich Heine i norsk
gjendiktning ved André Bjerke. Edith
Trondsen leser.

BALLKLUBBENS B-LAG
reiser en tur til Stavern i dag for å
spille kretskamp mot Stag. Ballklub
ben stiller slik:

22.00: Vær- og minemeldinger.
22.10: Dagsnytt og sport.Jeg går på ballet hvis du

ønsker det, far. Men jeg blir
aldri lykkelig rner vil aldri se

Prøve å tvinge Fantomet til
å gifte seg med henne øde
legge hennes liv for en tosk
jeg har vært ! Hun kommer al
dri til å smile igjen.

Dette er grev Boyar, Cir
dans ambassadør, vennen min.

Denne anledning har jeg

Har De ?
Ja, virkelig ! Thor Stenersen, Thorstein Nielsen,

Normann Pettersen, Kjell Østby, Rolf
Granholt, Knut Pettersen, Knut Bug
ge, Ame Pedersen, Reidar Pedersen,
Fim Amundsen og Svein Hansen.

22.35: Lokale sportsmeldinger.
22.45: Dansemusikk

på noen annen mann igjen Ventet på i årevis.

. '. :'  ::. \
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Vi 'liar et godt utvalg av arets nyheter.
Mange gode og billige boker fra kr. 2,10.
Ny, stor forsyning av engelsk litteratur.

Miet&laysens Bokhandel
Storgt. 21. Telefon 3788.
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Hvalfangeme får fersk reportasje HVIS DE
fra olympiaden SKAL REISE -

får De alle opplysninger og billetter
for fly, skip og jernbane hos oss.Norske pelagiske ekspedisjoners

kontakt med hjemlandet over
Fredrikstad kortbølgesender

To nye retningsanleimer betinger bedre motlager
forhold på feltet kommende sesong

SKAL SENDE NOE -

besørger vi forsendelse,

ekspedisjon og annet på hurtigste og
billigste måte.

evtl. toll-

Kortbølgesenderens instrumentbord og bestyrer H. Helland. SKAL ASSURERE -

ordner vi all slags assuranse i ledende
forsikringsselskaper.

og Vestfeltet som det populært he
ter blant hvalfangerne.

Sandefjords Blad hadde sist tirs
dag anledning til å avlegge kort
bølgesenderen et besøk og i samtale
med den imøtekommende kring
kastingssjef, Henri Helland frem
kom der mange interessante ting i
forbindelse med sendingene til
hvalflåten.

Waters», og kommer til å gå over
Midt-Østen og Afrikas øst-kyst.
De ekspedisjoner som i vinter skal
fange på dette felt kan etter all
sannsynlighet gjøre regning med
gode lytterforhold.

Sandefjords Blad besøker kortbølgesenderen på Øra

En skog av rød-hvite antennemaster som for «en legmann synes
utrolig høye og smekre, er det dominerende trekk i det panorama som
åpenbarer seg, når man fra Fredrikstads gamle bydel kommer ut på
de store slettene, som sprer seg sydover mot Øra.

Kommer man på tilstrekkelig nært hold finner man i sentrum av
masteskogen en lav hvit og hypermoderne utseende murbygning, som
ved første øyekast synes innvevet i et edderkopp-nett av ledninger,
svirer og antennetråder.

I de nærmere 6 år- Fredrikstad
kortbølgesender har vært i virk
somhet, har ledelsen forstått å be
nytte de mange hundre rapporter
som årvisst strømmer inn fra alle
verdens kanter, som grunnlag for
en stadig utbedring av sendingene.
Når materiellet ennu ikke er helt
fullkomment, med til dels for svake
sendere er det overmåte viktig at
det utstyr og de muligheter man
har, disponeres med størst mulig
effektivitet.

Eivind Andersen & Co.
Fra Fredrikstad utgår der hele

5 såkalte «beams» og disse dekker
et ganske stort område på kloden.
Riktignok kan der kun sendes i en
«beam» eller retning ad gangen, da
retningsantennene må omstilles
ved hver sending.

Det hender ikke sj elden at der
f. eks. etter en sending til det fjer
ne østen, innkommer rapporter fra
telegrafister, som tilfeldigvis har
oppfanget sendingen i det sydlige
Atlanterhav.

Skipsmeglere Skipsekspeditører Speditører

SANDEFJORD

Thor Dahls gt. I—s.
Telefoner : 2522 2624 —3401

Ute på Øra. har Fredrikstad
kortbølgesender, en etter fagfolks
mening, hensiktsmessig beliggenhet.
Så langt Norsk Rikskringkastings
budsjett har gjort det mulig, er
.denne kortbølgesenderen for sjø
folk og hvalfangere utbygget og

tidens krav, og der her
.sker i dag stor tilfredshet med det

og den virksomhet Fredrik
sstad kortbølgeesnder har drevet
*i de forholdsvis få år den har vært
(i drift.

delig lange tid i det Antarktiske is
øde, hører det til sjeldenhetene å
få brev fra hjemmet. To kanskje
tre ganger i løpet av fangstseson
gen kommer tankbåtene ned på
feltet for å hente hjem en oljelast,
men de brever som da bringes med
er vanligvis 1 måned gamle.

Halvdan Møller, som er «stem
men i Vestfoldnytt» er alltid like
kjær å lytte til på kortbølgeséndin
gene.

Dette er kun mulig ved et nøy
aktig og intimt samarbeid med te
legrafistene i handelsflåten og
hvalfangstflåten. På dette område
er man nådd meget langt når det
gjelder handelsflåten og det innlei
per daglig ferske rapporter, og be
tydningen av dette kan vanskelig
overvurderes.

Aut. fonds- og aksjemeglere
Omsetning kjøp og salg av

aksjer og obligasjonerAt disse rapportene ikke er gode
sier seg seiv, og det er derfor over
måte viktig at man er oppmerksom
på sendetidene og bølgene der sen
des fra.

Fredrikstad kortbølgesender er
som nevnt av forholdsvis ny dato.

I 1945 såtte man i gang forsøks
drift med to små 10 k.w. sendere
som var innkjøpt i U. S. A. Så i
1947 gikk man til utvidelser, etter
en heldig forsøksdrift, og der ble
anskaffet nok en sender på 100 k.w.

En derpå følgende utbygging av
stasjonen og reisningen av en ret
ningsanténne, resulterte i at man
ved utgangen av 1949 dekket The
Far Kast, U. S, A., Syd-Amerika

Når de mange tusen hvalfangere
i løpet av de nærmeste uker og da
ger forlater byen og distriktet, for
å være borte fra familie og venner
i nærmere 8 måneder, er det trøst
å finne i det faktum at kortbølge
senderen også i kommende sesong
vil kunne opprettholde en viss kon
takt med hjemlandet, og da i sær
deleshet det sted, hvor man har sitt
hjem og sine kjære.-

Av interesse kan være å nevne at
de rapporter som er innkommet fra
telegrafister på ekspedisjoner på
Sydvestfeltet, vidner om meget
gode mottagningsforhold. Dette
skyldes dels at man på dette felt
bare ligger 2—3 timer etter oss i
tid. Radiobølgene går således gjen
nem mørket hele tiden.

På Østfeltet derimot -er forhol
dene adskillig vanskeligere og eks
pedisjoner som befinner seg i nær
heten av Rosshavet har svært van
skelig for å oppfatte sendingene.

Midtfeltet som ligger rett syd i
retning fra Fredrikstad blir i mot
setning til de nevnte ikke dekket i
det hele tatt. Dette er jo selvføl
gelig bare å beklage, men med de
begrensede pengemidler som står
til rådighet er det foreløpig svært
vanskelig å få satt i gang arbei
det med reisningen av de retnings
antenner som kreves til sending i
denne retning og til dekning av
dette felt.

For hvalflåten er der en rekke
forhold som spiller inn, og derved
umuliggjør telegraferingen av fer
ske rapporter til kortbølgeavdelin
gen. De forskjellige ekspedisjoner
er jo som bekjent av taktisk lett
forståelige grunner meget forsik
tige med å oppgi sine nøyaktige po
sisjoner på feltet i de hektiske
fangstmåneder. Det er svært man
ge «bikkjer om beinet» og det sti
pulerte antall på 16 000 blåhval
enheter blir så altfor hurtig opp
fanget.

Ny stor lagerbygning
i Ranvifo

I den, for hvalfangerne så uen- for Anders Jahre & Co.

En lytter-rapport uten nøyaktig
av posisjon er av liten

praktisk betydning.
I forbindelse med Vinterolym

piaden so7X> blir sesongens store
begivenhet w her hjemme, kan
det nevnes at aktuelle reporta
sjer fra denne nit få den plass
de har krav på i den knapt til
målte sendetiden på 2 timer pr.
dag.

Noen utvidelser av sendetiden
kan ikke komme på tale,, da
man etter all sansynlighet må
stille kortbølgesenderen til, di
sposisjon for utenlandske repor
tere. Den overveiende del av
disse sendinger vil da gå på en
gelsk, og hva styrke og retning
angår, kan man gjøre regning
med at de med letthet vil kunne
oppfanges av hvalfangstekspe
disjonene.

- I tilknytning til det som tidligere
er nevnt om rapporter "fra skip i
oversjøisk fart og fra hvalflåten,
kan det være verd å ta med en rap
port fra en hvalbåt-telegrafist.
Denne skrev altså til Fredrikstad
senderen og beklaget seg over dår
lige mottagningsforhold på Midt
feltet, der en vedvarende spraking
og uling overdøvet alt.

«Jeg kan banne på at det er «ka
merat» som er på ferde med sine
fantestreker», skrev den trauste
hvalfanger til slutt i sin rapport.

Det er riktig at man i de siste
årene har merket en stigende ten
dens til forstyrrelser og vanskelige
senderforhold, men bevisste forsøk
på forstyrrelser hører allikevel til
sjeldenhetene.

Det begynner å bli trangt om
plassen i atmosfæren og det er
neppe til å unngå at det av og til
er to stasjoner som sender på
samme bølgelengde.

I god tid før den forestående
fangstsesong regner man med å ha
ferdig to retningsantenner med re
flekterer, hvilket skulle betinge
bedre mottagningsforhold. Ret
ningen på disse antennene skal et
ter planen dekke feltet ' «AfricanKortbølgesenderen ved Fredrikstad.

Skjelettet av Jahreselskapenes nye lagerbygning i Ranvik.

Anders Jahre & Co. A/S har nu under oppførelse en ny lagerbyg
ning på selskapets tomt i Ranvik. Bygningen reises vis a vis den store
bygningen som allerede er oppført der, nærmere bestemt i den nord
lige ende av tomten. Mellem de to bygninger går en asfaltert vei samt
slipp.

f Den nye lagerbygning blir på 450 kvadratmeter, fordelt på ett
gulv, og man regner med å ha den ferdig før jul, kanskje allerede i
november måned.

Det er i første rekke på grunn av at selskapets verksted og lager
i Walvis Bay brente, man har mattet gå til oppførelse av lagerbygninger
her hjemme.

Særlig er stormaktene tilbøye
lige til å ta seg til rette på egen
hand, til tross for at de så nær som
Sovjet-Samveldet, har ratifisert
den internasjonale avtale om sen
detider og frekvenser.

Så gjenstår tilslutt bare å håpe
at den store misjon Fredrikstad
kortbølgesender utfører for å gjøre

tilværelsen lys for våre sjøfolk og
fangstmenn i fjerne farvann, fort
satt må bære frukter, og at. de
ansvarlige instanser alltid må ha et
åpent øye for betydningen av dens.
virksomhet, slik at senderen etap
pevis kan utbygges og forsterkes.

Montanus.
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Sandefjord får en kokkskole som kan måle

~Vi gleder oss f/7 å

nye omgivelser",

fati

%m btsiyrer John P. Kjøli

Koldt- og varmikjøkken, bakeri, kjølerom
og rommelig ieorilokale
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LEVERANDØRER Riss av Sandefjord off. Kokkskoles nye lokaler.

De endelige tegninger for Sandefjord off. Kokkskolés om
innredning og tilbygg foreligger ferdig utarbeidet i disse dager.
Av den skisse vi offentliggjør i dag vil fremgå hvordan kokk
skolens lokaler er tenkt disponert. Arbeidet med tilbygget er
forlengst påbegynt og har gått imponerende kvikt* På grunn
av en del endringer som måtte foretas med det opprinnelige
utkast har arkitektene hatt sin fulle hyre med å få arbeids
tegningene ferdig i rett tid. Nu går arbeidet videre for full
kraft, og lenge vil det ikke vare før tilbygget i Kirkegaten 2
er under tak.

HVALFLÅTEN Fire Jahre-korvetter er

byggel om til hvalbåter
Og Kokkskolens bestyrer John P. Kjøli er fornøyd: «Det ser

meget bra ut. Jeg tror Sandefjord nu skal få en av de beste
kokkskoler i landet. Vi håper å kunne flytte inn høsten 1952.,
Deier en trøst for oss at dette er siste skoleåret vi skal slite med
de gamle, trange lokalene. Vi gleder oss til å ta fatt i nye
omgivelser».

La oss ta en tur gjennom
fjord Kokkskoles nye lokaler:

Vi starter i bakeriet (1), som do
mineres av det store arbeidsbordet
midt i rommet. Ellers finner vi her
inne eltemaskin og mixmaster, for
uten selvfølgelig elektrisk ba
kerovn..

betjenes spisesalen (6), som blir på
ca. 53 kvm.

Fra spisesalen kan man gjennom
foldedører komme inn til undervis
ningssalen (7), et rom på 40 kvm.DIESELMOTORER Jf'

DIESELAGGREGATER " Så vel fra spisesalen som fra un
dervisningssalen fører dører ut til
gangen, og derfrå kan man komme
inn til sanitæranlegget (8) som om
fatter dusjer og toaletter for ele
vene, samt toaletter for gjestene.
Elevene får også sin egen garde
robe (9).

EH TSP
t\ i ir*.

ra» iK&ynFaana

Ved siden av ligger koldtavdelin
gen (2) med kjølemaskin, opp
skjærmaskin, kjøttkvern og hurtig -
hakke samt border, kjøttstabbe,
oppvaskbenk og servant. Til koldt
avdelingen hører ogsåikjølerom.

Selve kjøkkenet (3) er selvføl
gelig— det dreier seg jo om en
kokkskole det sentrale midt
punkt. Her er benker, komfyrer, de
monstrasjonsbord, en suppekoker
som tar 300 liter, elektrisk steke
panne av litt andre dimensjoner
enn våre husmødre bruker til dag
lig. Gulvet i kjøkkenet forsynes
med sluk.

DAMPDREVNE
LYSAGGREGATER Går vi videre innover i gangen

kommer vi over i den nye delen av
bygningen, i tilbygget som nu er
under oppførelse. Her blir bestyre
rens kontor (10) og leilighet (11)
plasert.

De «nye» Kos-hvalbåter ved Stublandet.

De fire korvetter som Anders
Jahre & Co. A.s disponerte siste
sesong, er i sommer bygget om slik
at de nu kan tjenestegjøre også

som fangstbåter. Det gjelder «Mii
liam Kihl», «Asbjørn Larsen»,
«Leif Welding» og «Arnfinn Ber-

ler til «Sandefjords Blad» at de
fire korvettene først og fremst er
bygget om i baugen, for derved og
så å gjøre dem skikket som hvai
båter. Videre har båtene fått ny

%
Sandefjord komm. vaskeri, som

nu holder til i kjelleretasjen i Kh>
kegaten 2 skal flytte over i tilbyg
gets kjelleretasje, og en del av va
skeriets nuværende lokaler skal da
disponeres av Kokkskolen til vaske
rom,- fryserom, kjølerom og lager
rom.

OSLO stor mast med tilhørende utstyr for
hvalfangstFra kjøkkenet kan man komme

videre inn i elevenes spiserom (4)
og i anretningen (5). Spiserommet
for elevene skal også tjene som opp
holdsrom, og blir utstyrt med gode
stoler og bokhyller.

gan».
' Skipsinspektør E. O. Bull fortel

Videre er en del med hensyn tii
båtenes innredning foretatt.Representant i Sandefjord

EINAR NILSSON

Rådhusgt. 9 Anretningen, som skal ligge der
kontoret nu ligger, får skap, opp
vaskbenk, varmtvånriskum, opp
vaskmaskin og kjøleskap. Herfrå HVALFLÅTEN UTRUSTES

FOR EN NY SESONG

ALT I TEKSTIL
OG KØY-UTSTYRUn

" ' i '  , jl

LEVERES AV

LEVERANDØR AV

MASKIJREKVISITA
BYSSEUTSTYR
DEKKSREKVISITA

J^^^

Så C.Qscarscf>etøred %
MANUFAKTURFORRETNING

Kongensgate 10 SandefjordTIL FANGST- OG SKIPSFLÅTEN

i

Beta -"** ÆrVAnt MrJrJM
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Ellefsens Tendskruefabrikk,
Stokke pr. Tonsberg

Anlbefaler:
intnvitfiv

og anten ninger
for hvalfangst
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uKosehos IV" forlenge! 26 fol
Hver av motorene er på 3800

bremsehestekrefter, tilsammen
7600 bremsehestekrefter, ved 115
omdreininger.
Motorene er 5-sylindret, dobbelt

virkende, med en diameter av sy
linder på 600 mm, og mad slag 1500
mm.

Båiens lasiekapasiiet økei
med 1000 ionn

Nye diesel-moforer erstattar del gamle Det nye maskineriet vil medføre
en betraktelig økning av skutens
fart. Båten har imidlertid ennu ik
ke gått prøvetur etter ombyggin
gen, og på det nuværende tidspunkt
er det derfor umulig eksakt å angi
hvilken fart man vil kunne nå
opp i.

dampmaskineri

Lugarforholdene vesentlig bedret nummer) tar ombord utstyret di
rekte fra den nye kaia, ligger
<c'Thorshavet» til ankers et lite
srtykke nordenfor.

Dette kokeriet har også fått en
utmerket forbindelse med land,
r>emli<r via en flott ny pontong
bro. Den er laget for å lette tra
fikken tor de mange som stadig
skal ombord og i land. Fordelene
ved en slik bro skulde ligge
klart i dagen. Man spaserer frem
og tilbake mellem kokeriet og
land.

Ny 95 m lang pontongbro for
binder Jhorshavet" med

Torøyas nordpynt

«Kosmos IV» er vidare forlen
get med 8,1 meter, tilsvarende
26 fot og 7 tommer. Forlengelsen
er foretatt midtskips. .De nye
tanker som her er bygget inn,
rommer 1500 tonn, men på
grunn av at båten ikke kjan las
tes lenger ned enn til lastemer
ket, har de nye tanker forøket
skutens lastekapasitet med 1000
tonn. «Kosmos IV», som tidli
gere var på 21,600 tons d. "w., er
nu etter ombyggingen på ca,
22,600 tons d. w.

Under sitt opphold ved Ho
waldtswerke har «Kosmos IV»
også fått eget f«tidsrom, som er
utmerket egnet som kino-lokale.

Lugarforholdene er vesentlig
forbedret. Der er blitt flere lu
garer, og i og med at skutens
mannskap i år skal være av sam
me størrelse som under fjorårets
sesong, kan man nu plasere ferre
folk i hver lugar.

Roing og båtskyss overflødig folkene
kan spasere direkte ombord, og tilbake

Broen tar seg riktig imponerende
ut. Den er ca. 95 meter lang og er
satt sammen av en rekke mindre
pontongflåter. Hver pontong består
av to «dunker», som tilsammen
kan bære en tyngde på 800 kilo. Så
seiv om hvalfangerne med sin om
fangsrike bagasje skulde komme til
å gå i kø over broen på avgangs
dagen, kan de spasere trygt og ma
kelig ombord. Broen holder!

Hver dunk består av to sammen
sveisede miner. De er laget ved
Jarlsø og er av galvanisert jern.
Bare.pontongene er i berøring méd
vannet. Her er intet treverk som
kan råtne.

Etter endt tanktur fra Aruba til Co. A/S får vi nærmere rede på
London i sommer gikk «Kosmos hva ombyggingen av skuten går. ut
IV» til Howaldtswerke i Kiel for en på.
større ombygging. Kokeriet- ligger
fremdeles ved verkstedet, men sel
ve arbeidet med ombyggingen av
skipet er nu så godt som fullført,

En førladen herre entrer bussen og
presser seg inn på en plass. En ung
mann bemerker spydig:

iHer skulle det egentlig betales
etter vekt

Si ikke det, gutten' min, svarer
herren godmodig, for i så fall kunne
det kanskje løniiet seg at vognen
stanset for å sette Dem av.

«Kosmos . IV»s to. gamle damp
maskiner er tatt ut og erstattet
med to MAN diesel-motorer. Den
ene av motorene er bygget ved
MAN i Augsburg, den andre ved
Howaldtswerke i Kiel.

Det gjenstår ennu en del for
bedringer, men disse vil bli fo
retatt i vinter, 'slik at broen kan
være fullt ferdllg og klar til å ta
imot hval£ang'srne til våren. Der
hvor broen «!tar» land, skal det
bygges en Jlten brygge, slik at
den innerst' a flåten ikke blir lig
gende og sl å i fjellet. Videre skal
den forsynes med rekkverk.
skal også lages ytterligere e'£ par
pontongflåter i reserve dd-broen.
om nødvendig1 kan ølj en fie\
lenger. Det er jo i^ke akkurat så
godt ik beregne på meteren hvor
koker met kommer til å ankre
opp. Når alt er klart, vil således
hvalf;aisgerne til våren bli pre
sent» irt for riktig et mesterverk
av cm poiatongbro, meget tryg
gere og eaiklere å ta seg frem på
med. all bagasjen enn poen land
gang.

I en samtale med skipsinspektør
Georg Harlan hos Anders Jahre &

Både «Th.orsha.vet» og «Thors- styret før ferden går sydover i ne
høvdi» ligger i disse dager ute ved ste uke. Mens «Thorshøvdi» (som
Torøya og tar ombord det siste ut- [ nevnt annetsteds i vårt hvalfangst-

Jl LJI

Spesialitet:

Proviant og rekvisita
til skips- og hval

 fangstflåten

Storgalen 23 - Sandefjord
Telefoner: 2127 - 3678 - 2365

Moderne selvbetjeningsbutikk
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DET FORSTE BELDAM

THE BELDAM PACKING & RUBBER CO. LTD.

Pakninger fra pionerfirmaet oppfinneren av den
moderne semi-metalliske pakning faes i stort ut
valg fra vare depoter i alle de viktigere havner
Oiele verden over. Legg merke til kvalitetsmerket:
Beldam's Pilot Seal. Pakninger uten dette merke er
ikke vare.

Oslo, Tollbugt. 4 Sentralbord 42 69 93

Godsruie: Sandefjord-Gotehorg og vise versa

Lasianmeldelse: .Stekkeir & Sienf§,e4li
Telefoner: 3830—3471.
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Reparasjonsverksteder

og britiske kokerier og

for de norske

hvalbåier 1951
Vi hitsetter en oppgave over de verksteder i inn- og utland som

har hatt reparasjonsarbeider på de norske og britiske ekspedisjonen i
1951.

Vi har undersøkt hvilke hvalbå
ter de enkelte verksteder har hatt
til reparasjon. Vi tør ikke garantere
at listen er korrekt i alle henseen
der, men stort sett fordeler repara
sjonsarbeidene seg slik som neden
stående liste viser:

Kokeriene er reparert ved følgende verksteder;

Framnes mefc. Værksted, Sandefjord
Norhval
Thorshammer
Abraham Larsen A/S Framnæs mek. Værksted,

Sandefjord
Kaldnes mek.; Verksted, Tønsberg Globe XIII

Thorgry
Thorgeir
Toern
Seksern
Panter
Pingvin
Nebb
Thorgard
Thorgaut
Thorarinn
Star IV
Star V
Knurr

Pelagos

Middle Dock & Engineering Co. Ltd., South Shields
Southern Harvester
Southern Venturer

Haugesund mek. Verksted, Haugesund
Suderøy

Harland & Wolff Ltd., Belfast
Thorshavet

Palmers Hebburn Co. Ltd., Newcastle on Tyne
Balaena

(Endel av disse hvalbåter er
delvis reparert ved A/S Thor
Dahls verksted, «Kamfjordver
ven»).Eriksbergs mek. Verksted A/S, Gøteborg

Thorshøvdi Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg
Howaldtswerke A/G, Kiel \

Kosmos 111
Kosmos IV S; l\

.Antarctic \

Pol VII
Pol X
Star 111
Kraft
Kreps
Kvart
Kvint
Setter 3
Setter 4
Setter 5

Nederlandsche Dok en Scheepshouw Mij. N. V., Amsterdam
Sir James Clark Ross

Følgende verksteder har hatt reparasjon av hvalbåter:
A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord
Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg
Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrunn
A/S Sarpsborg mek. Verksted, Greåker .. •'••••.
A/S Pusnes mek. Verksted, Arendal .. .V
Holmens Verft, Risør *.
Kragerø Slipp & Mek. Verksted, Kragerø
Drammens Slip & Verksted, Drammen -...*;.
A/S Rosenberg mek. Verksted, Stavanger .-
A/S Akers mek. Verksted, Oslo
Marinens Hovedverft, Horten
Rolighets Verft, Larvik
A/S Stord, Stord
A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad ..................
Kristiansands mek. Verksted A/S, Kr.sand ......
Stavern Motorverksted, Stavern ..
A/S Langesunds Mek. Verksted, Langesund
A/S Moss Værft & Dokk, Moss ..
Melsomvik pr. Tønsberg (Ved eierne)
A/S Bergens mek. Verksteder, Bergen
Husø Verft & mek. Verksted, Tønsberg
A/S Tjøme Verft & Bunkerstasjon, Tjøme ..,
Haugesunds mek. Verksted, Haugesund
Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough ............... .......
rHowaldtswerke A/G, Kiel' ............... »,>. ....:..;
The Union Whaling Co. Ltd., Durban
Jameson & Gearing, Cape Town ,
James Brown Ltd., Durban :-.
Globe Engineering Works, Cape Town
Albert de Jong (Pty) Ltd., Cape Town ........
Husvik Harbour, Syd Georgia ....
Leith Harbour, Syd Georgia
;Grytviken, Syd Georgia

14
11

Porsgrunds mek. Værksted,
Porsgrunn

Kos 34
Kos 42
Thorgrim

A/S Sarpsborg mek. Verksted,
Greåker

Globe XI
Globe XII
Pol XII
Pol XII
Thorbryh
Syvern

A/S Pusnes mek. Verksted,
Arendal

Star II
Star VI
Star VII
Star XXV
Terje X
Terje XI

Holmens Verft, Risør
Kos 39
Ravn
Falk 'i  • f*?

Kragerø Slipp & Mek. Verksted,
Kragerø

Kos 35
Kos 36
Kos 37
Klegg
Setter 6

Drammens Slip & Verksted,
Drammen

H. J. Bull
Kos 24
Star IX
Star XXIII
Krill
Knekt.ikke nok medcJ.de kommer £**»s

fora fUL oss, men etterfd.ska.L
de tUogmed få kdte ut f*. „
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A/S Rosenberg mek* Verksted,
Stavanger

Kos 26
Kos 27

A/S Akers mek. Verksted, Oslo
Thordønn

Marinens Hovedverft, Horten
Kos 31
Kos 32
Kos 44
Gos II
Gos IV

SKUM MI-MAD ASS ER

gir nettopp den hvile som dére hvalfangere
trenger under slitet på feltet.
Vi håper at lettelser i importrestriksjonene
snart vil sette oss i stand til å skaffe! dere
madrassene lijemme også.

MUNKEDAMSVEIEN 5 B OSLO TELEGR.ADR. AUTOTRIO

Aksjeselskapet

PUSNES

mekaniske Verksted

ARENDAL
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V' % 10" winch.

Leverandør av dekksmaskineri til hvalfangerflåten.

Forløpere Nylon

Hvalliner   HvE Manila

Annet tauverk Sisal

Presenninger /% Kokos
Skips-og båt- UaLy Wire

rekvisita *: Etablert 1856. Duk

Wm. hm BJmff
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AKTIESELSKAPET

ROSENBERG. ******
Telex: 3029

MEKANISKE VERKSTED

STAVANGER

Skips- og maskinbyggere - Reparasjoner

Torrdokker: Slipper:

1 stk. 520' 0" x 75' 6" x 24' 6" 1 stk. for skip opptil 2500 t.dw
1 stk. 295' 0" x 37' 6" x 12' 0" 1 stk. for skip opptil 500 t.dw

BEDDINGER FOR OPPTIL 31.000 DW TANKSKIP

Oslo-adresse: Kronprinsensgt. 5 Telefon 42 08 83 (8 linjer)
Telex: 1172

In

OVER {ggg^>

400 NORSKE SKIP

er allerede ufstyrt med

OG

/3t
't/55-

pIeKI&IEL s

i///emcAkinet

TOMTEGATEN 13
Telefon: 41 70 03

Drammens Slip & Verksted
Drammen

Etabl. 1925 Inneh. Yngvar P. Berg

Skipsbyggeri og skipsreparasjonsverksted
Flytedokk for fartoyer inntil 4000 t. dw.
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Internasjonal konkurranse
i bygging av modell

skip i flaskeBeskytt deres motorer
mot skade ved varmgang med Oslo (HP) Modellskipsbyggingen

var i gamle dage et populært tidsfor
driv blant sjøfolkene. Det bie bygget
modeller i alle. størrelser, men trollg
var det skip på flasker som var mest
populære. En kan ennu se marine av
dem, det bygges forøvrig også i dag
slike modeller, så det er vel ennu i
dag til like stor undring for barn
hvordan man i allverden har fått bå
ten med master og seil inn gjennem
den trange flaskehals.

påfølgende driftsstans ved å installere

„ Tyfon" maskinalarm

for kontroll av trykket i kjølevann
og smøreoljeledningene.

KOCKUMS I den senere tid ser det imid'ertid
ut som om interessen for denne fri
tidsbeskjeftigelse igjen har tatt seg
opp blant sjøfolkene. Særlig er det
maskinistene som er interessert i det
te. Fpr nu å stimulere interessen har
«The Seamen's Church Institute of
New York» for første gang utlyst en
konkurranse i bygging av modellskip
på flaske.

MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG
MALMØ Grunnlagt 1840

REPRESENTERT I NORGE AV

PÅLITELIG

KONTROLLERBAR
UNDER GANG

LETT A INNSTILLE

BE OM PROSPEKT 470 Kongens gate 16,
OSLO I reglene heter det blant annet at

.sjømenn fra alle lands handelsflåte
kan delta. Flaskene kan ha en hvil
ken som helst størrelse.

Premiene er fra 25 dollar og ned
over, det er jo ikke store beløpet,
nuen man gir seg sikkert ikke i kast

med konkurranen på grunn av premi
en. Det er æren det skal kjempes om!

OG REFERANSELISTE

SKIPSBYGGERI OG REPARASJONSVERKSTED

Rolighets Verft, Larvik
Globe VIII
Globe IX

Setter 2
Terje 1
Terje 2
Terje 4
Terje 6
Terje 7
Terje 9
Hektor 6
Kai

Southern Ranger
Southern Renner
Southern Wilcox
Southern Wheeler
Southern Gem
Southern Briar
Southern Shore
Southern Truce
Southern Strife
Southern Larkspur
Southern Sigfra
Southern Lily
Southern Angler
Southern Archer
Southern Broom
Southern Foster
Southern Rider
Southern Sailor
Southern Rover
Southern Lotus
Southern Laurel
Sårka
Solvra

- Sondra
Satsa
Satvia

Nybygging av skip opptil 4500 tonn d. w. Spesial
typer: 600 og 1 100 tonn d. w. motortankere. 4 100
tonn d. w. lasteskip. Spesialitet: Sveisete skrog.
Havarireparasjoner, klassifikasjoner, ombygginger.
2 opphalingsslipper, 2 flytedokker for 4 500 og
7 500 tonn d. w. Flytekran for 12,5 tonn løft.

A/S Stord, Stord
Pol XIV

OLAV RINGDAL:

«Gregers Gram» ank. Oslo 18/9.
«Ringvilde» ventes Christobal 20/9
«Ringdrude» ank. Dieppe 18/9.
«Olav Ringdal jr.» ventes Pulo

A/S Fredrikstad mek. Verksted, SARPSBORG HEK. VERKSTID
GREÅKER

A /sKos 40
Gvass
Odd XII

James Brown Ltd., Durban
\~ Odd XI Sambo 18/9.

«Ringfjell» ventes passere Port Said
20/9.

«Ringerd» avg. Neapel 16/9Kristiansands mc)l . Verksted A/S, Globe Engineering Works,
Cape Town

Condor
Klo
Gribb

Kos 45
Thorbrann
Treern
Star VIII

Albert de Jong (Pty) Ltd.,
Cape Town v

Thorglimt
Stavern Motorverksted, Stavern

Krutt
Globe X

Husvik Harbour, Syd Georgia
6 hvalbåter

Leith Harbour, Syd Georgia
.Southern Author
Southern Actor

A/S Langesunds mek. Verksted,
Langesund

Pol XI
Firern
Star I

Grytviken, Syd Georgia
7 hvalbåter

A/S Moss Værft & Dokk, Moss
Norfinn

Melsomvik pr. Tønsberg
(ved eierne)

Gos VI
Gos VII
Gos VIII
Gos IX
Gos X
Gos XI
Gos XII
Falkland
Jubarte
Pelikan

A/S Bergens mek. Verksted,
Bergen

Thorbris

Husø Verft og mek. verksted,
Tønsberg

Thordr

A/S Tjøme Verft & Bunkerstasjon,
Tjøme

Niern

Haugesunds mek. Verksted,
Haugesund

Suderøy VI
Suderøy VII
Suderøy VIII
Suderøy IX
Suderøy X
Suderøy XI
Suderøy XII

Smith's Dock Co. Ltd.,
Middlesbrough

Thorørn
Thorslep

Howaldtswerke A/G, Kiel
Kos 29
Kos 33
Kos 33
Kos 41
Kos 43
Kos 47
Arnfinn Bergan
Asbjørn Larsen
Kos 28
Kos 30
Kos 46
Leif Welding
Milliam Kihl

The Union Whåling Co. Ltd.,
Durban

Tiern
Hauk
Thorstreif
Thoris
Ernst Larsen
Arnt Karlsen
Sidney Smith
Wilfred Fearnhead
R. L. Goulding
R. K. Fraay
W. R. Strang .
Uni 2
Uni 3
Uni 4
Uni 6
Uni 7
Uni 9
Empire Unitas VIII
Empire United X

AU \ 1 M I ¥ 1 t J 'Ki i •rillr. Undersen - Iflek. ferfeited ©<sj jlø&ejfi
Larvik.

Vår spesialavdeling for hvalfangstutstyr anbefales. Harpuner,

ranater, sjakler, slepe ikroker, slepekjettinger samt presskjeler
Jameson & Gearing, Cape Town

Gaupe
~~ Thorfjell

og oljetanker. Mode rn e gal van i s eringsanlegg.

—7feE=Z .

PUMPEN

Den ideelle piimpen for hvalkokerier.

Benyttes til fordring av

Oljer - limvann og levergraks

Godkjent av Lloyds

Maskin%K'Lund€€o.

Telefoncentral:420800 • OSIO • Telegramådressclsotefion}",

Forsikring av:

Reders ansvar overfor fredjemsnn (Protection & Indemnity)

Hyre- og etfekter Opphold ved streik

FORSIKRIMGSBESTAND:

Protection & Indemnity : 5.553.000 br.reg.tonn
Hyre- og Effektforsikring : 2.975.000
Streikeforsikring : 1,588.000

SfioHingsgf. 18, 7. eiasje - Oslo Avdelingskontorer:
KOBENHAVN
STOCKHOLM

KRAGERO SLIP & MEK. VEM

G. KRISTENSEN &. SONNEK

Fullstendige reparasjoner

av hvalbaier

Flyiedokk: 212' x 44'

Telefon: Kragera 264, 392 TeSegr.adr. «SLIPPEN»

American Scantic Line

Moore-McCormack Lines Inc.

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

Moderne skip, gjennemsnittsfart 17 Vz knop, utstyrt
med tanker for transport av olje, samt fryse

og kjolerum.

Agenter i Sandefjord :

STOKKEN & STENSETH

Telefoner 3830*3471 l



Rval laugst nummer lørdag 22. september 1951

Fyret som vinker farvel til hvalfangerne
Og ønsker velkommen

• •

igjen
til hjemmet

En stri tørn å passe Svenor fyr
en uværsnatt

En ensom mand ler ikke sa a
let. Om vi skulle ta disse or
dene til Ibsen i «Vilanden», bok
stavelig, skulle vi kanskje vente
å finne alvorlige og dystre men
nesker på Svenør, mennesker
som med sitt ytre gav preg av
sin ensomhet. For bedre opplever
man neppe ensomheten enn langt
ute på en slik øy, hvor bare ha
vet er nærmeste nabo til alle
kanter. Vi som er vant til å leve
i bysamfunnets travelhet, finner
det ofte underlig at folk kan fin
ne seg til rette med å arbeide og
bo på en øde øy hvor fyrtårnet er
ens arbeidsplass, hvor en ganske
liten gruppe av mennesker deler
sorger og gleder sammen år ut og
år inn. Hvordan arter livet seg
for disse fyrvesenets folk, og
hvordan liker de seg ? Det var
disse spørsmål vi ønsket å finne
svar på da vi nylig på en sol
blank og fin septemberdag drog
med motorsjekte ut til Svenør
for å få en prat med øyboerne.

ved bryggen for å ønske velkom
men, den vesle halestumpen logret
vilt ; det var øyensynlig hyggelig å
få besøk her ute. Det bor 4 familier
på Svenør, ialt består befolkningen
på øya av 12 mennesker. I det her
lige været ånder det av fred og idyll

! ved de solsvidde svabergene, en slik
herlig blå-blank septemberdag er

j det nok ingen sak å bo på Svenør.
Da kan man faktisk ikke tenke seg
noe vakrere enn Svenør, det er vel
slike deilige klarværsdager som har

; gjor/t at beboerne på øya har funnet
' seg' godt tilrette med sin ensomme
.. tilværelse og slett ikke har lyst til
! å bytte med oss fra byen.
| Vi treffer en av fyrbetjentene på
trappen foran et av husene. Hun
smiler av vårt spørsmål om ikke li

: vet må bli trist å leve ute på disse
nakne holmene året rundt. Det
venner man seg snart til, sier hun.

Jeg klager ikke, vi har vårt hjem
her, og hjemmet betyr likesom mei
nar livet blir på denne måten. Det
var litt uvant til å begynne med.
Min mann var nemlig styrmann til
sjøs' i mange år før han tok arbeide
i fyrvesenet på land. Det ble jo en
brå overgang for oss begge å flytte

„ ut på en slik øy, og arbeidsinntekten
ble jo heller ikke på langt nær som
tidligere, men likevel har vi greid
å tilpasse oss.

På toppen av fyrtårnet finner vi
fyrmester Heitne og fyrbetjent
Se'l v i k i ferd med å skifte inn

/ nye glass. Det skal kittes godt for å
; få det helt tett, men karene har god
j trening. •

••.,-rt v w*. w -.wJaST*"' ••«

Den siste hilsen hvalfangerne får med seg hjemmefra når
de forlater Sandefjord er Svenør fyr, som reiser sin søyle opp
over blankskurte svaberg og lover dem å passe godt på alt
hjemme mens de er borte.

Og Svenør er førstemann til å ønske velkommen hjem til
Sandefjord igjen når hvalflåten stevner tilbake fra Sydishavet.
Først kommer Lindesnes og norskekysten, men -når Svenør
dwkker opp er hvalfangerne først riktig hjemme hos seg seiv.

Vår medarbeider forteller her hvordan folket på Svenør
lever og vi håper hvalfangerne vil få bedre kontakt med fyret
ved å lese denne artikkelen.

skimtes Larvik innerst i fjord- pyntens skyld, sier han. Det har
vi ofte god bruk for !Viken

. Ja, på en slik dag er det deilig
her ute, sier tynnesteren da vi ro
ser utsikten.

GUVERNANTE I ÅR OGSÅ

Men kom igjen en ruskeværsdag
om vinteren, c!a det stormer og sner,
og havet er i opprør ute i nattemør
ket. Da må vi være på vakt i tår
net. Er det dårlig vær må vi være
to ad gangen, en til å passe tåkelur
en, og en til å passe fyrlampen.
Den som har fyrlampen har da en
stri tørn. Vinduene vil jo ise til, og
vi må da stadig gå på øverste platt
form og vaske glasset med saltlake.
Da nytter det ikke å være plaget av
«neglespreng», nei ! Og i mens blå
ser det kanskje så en nesten ikke
kan holde seg på bena.

Vi tenker uvilkårlig på hvor mye
bedre det er en slik uværsnatt å lig
ge under en god og varm dyne inne
i byen. Det er liksom så koselig å
høre tåkeluren fra Svenør langt
borte ! ,Men alt annet enn koselig er
det for karene som betjener fyret en
slik natt. Fyrmesteren kan fortelle
at det kan blåse slik at en voksen
mann har sin fulle hyre med å hol
de seg fast til rekkverket som er
satt opp på begge sider av betong
veien opp til fyret. Det rekkver
ket må du ikke tror står der for

Det er 2 barn i skolepliktig alder
på Sv.enør. De siste årene har det
vært ordnet med guvernante for
barna. Fyrmesteren 'kan fortelle at
det aldri har vært vanskelig å få
noen til å ta jobben.-Det blir an
nonsert hver sommer etter ungdom
som kan ta et vinteropphold på
Svenør for å undervise barna. Det
er gjerne ungdom som holder på
med studier, som søker. Vi hører
inn under Stavern kommune her
ute, sier fyrmesteren. I stedet for å
sende barna på skole inn til Sta
vern, har vi fått denne ordningen
med guvernante. Det blir nemlig
illigere enn å koste opphold for un

gene i land under skoletiden. Sta
vern kommune betaler guvernan
ten for oss, mens vi holder forplei
ningen. Stavern kommune får re
fundert av Staten det vi tilkommer
i stønad pr. dag pr. skolebarn. Vi
har fått guvernante ut i år også.

Vi møttes av måkeskrik og hun
deglam. En av buhundene møtte opp

Det ér meget viktig at det
ikke kommer fuktighet innenfor.
Hvis det blir dugg på glassene, blir
det nemlig en ødeleggende lysbryt
ing som ikke må forekomme.

Her oppe på toppen av fyrtår
net er det en vidunderlig utsikt.
I klarværet ser vi fint over til
Store Ferder mot øst, i luftlinje
er det 22 km. bort dit. Mot vest
kan vi se helt over til Tvistein og
Jomfruland fyr, og mot nord

«MY HOUSE IS MY
CASTLE»
Hvordan trives dere her ute?
Nå'går det utmerket. Jeg har

r-^S^^L^Mk^^^?^f^ ;•  > ; '

er grunnlaget for vår lederstilling iil slos

Vi ordner bunkerleveranser

over hele verden
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STOKKEN & STENSETH

SANDEFJORD

Telefoner: Kontoret 3830-3471 Stekken privat: 3404 Stensefh privat: 3471

SKIBSMEGLERE

LINJEAGENTURER - BEFRAKTNING -i SPEDISJON -KLARERING
FLYFORSENDELSER - OLJEFYRINGSANLEGG
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vær, noe som naturlig nok har
innvirket på besøket. Vi liker
selvfølgelig å se at folk kommer
til Svenør. Stort sett vil jeg også
si at de vi har hatt her ute, har
oppført seg pent og ikke griset
for mye til. I 1947 kjøpte jeg
imidlertid sauer for ca 500 kro
ner og anbragte på øya her. De
trives utmerket, og vi fikk noen
sauer som var av ypperlig kvali
tet. Dessverre ble vi nødt til å slå
i hjel de vi ennå hadde igjen.
Hver sommer vi fikk besøk av
folk, kom det gjerne bikkjer med
hit ut. Sauene ble forfulgt av bik
kjene og jaget ned i revner i fjel
let hvor vi stadig fant omkomne
dyr. En gang kom vi over ei bik
kje som hadde jaget to sauer i
sjøen. Bikkja sto på stranden og
gjødde. Vi forsøkte å sette opp
skilter som forbød folk å ta med
bikkjer, men forgjeves. Folk som
har «bikkje-dille» på den måten
er ikke til å stoppe. Da var det

Utsikt fra fyrtårnet. Vi ser husklyngen hvis de skulle leve på de knappe
lønner som fyrvesenet gir og samti
dig få så store ekstrautgifter ved å
ha sitt arbeidssted så langt fra folk.

med bl. a. 4 bolighus. Husene ligger til
synelatende lunt og koselig til nede ved
den vakre fjordviken som nesten deler
øya i to. Men her skal vi si naturens
vinder tar tak når det blåser opp ! Da
er det heller ikke så morsomt å være på
Svenør som den solfylte septemberdagen
vi var på besøk.

bedre å slå i hjel sauene.
Seiv har vi to buhunder her ute.

De gikk sammen med sauene og sov
om natten i sauefjøset. Nå leker de
sammen med fasanene vi har her
ute. Men de bestene vi har fått på
besøk her, oppfører seg ganske an
nerledes overfor dyrene.

SVENØRVENNEN FOR
LAGSBOKHANDLER
CAPPELEN

Fyrmester Heitne vil gjerne vi
skal nevne forlagsbokhandler Jør
gen Cappelen som er blitt spesielt
begeistret for Svenør. Han er Sven
ørbefolkningens spesielle venn og
viser en forkjærlighet for øya og
fyrfolket. Han sender stadig bok
gåver ut til Svenør og etter hvert
har det blitt et helt lite bibliotek for
folket der. Cappelen såtte en gang
ut harer på øya, og de formerte seg
livlig. Også fasanene han såtte ut
trives fortreffelig. De kommer hver
morgen utenfor døren til fyrmester
boligen og skal ha brødsmuler.

Cappelen har vært en årviss
gjest her i en år.rekke, sier Heitne,

Han er friluftsmann og naturel
sker og liker seg godt her ute. Men
for oss er det nesten eiendommelig
at han husker så på oss. Vi har ofte
følelsen av at/vi er glemt av alle,
så nær som skattemyndighetene.

vært på Sletrengen fyr i 10 år før
jeg kom hit til Svenør for 4 år si
den, så jeg har vennet meg til å bo
slik. Det heie er en overgang. Ven
ner man seg først til en slik livs
form, vil man nok ikke bytte med
byfolk. Her bor vi fredelig ute i
naturen blant holmer og skjær,
langt borte fra byens larm og tra
velhet. Vi kan nok ikke gå i butik
ker og på kino som dere i byen,
det er så, men vi lærer sikkert å
sette mer pris på det å ha et hjem
enn de fleste inne i byen. Jeg for
min del vil ikke for alt i verden bo
i en by mer. Det er jo som å bo i en
stenrøys med larm og spetakkel.
Det er sten nok her på Svenør, men
det er da mye vakrere her ! Folk
blir rastløse og oppjaget av å bo i
travle bysamfunn.

Vel, vi må si adjø med fyrmeste
ren og Svenør. I det vi går i motor
sjekten, blåser konen til en av fyr
betjentene i en fløyte. Det er mid
dag, og signalet betyr at ungene
som er ute og leker mellom fjell
rabbene skal komme hjem og få seg
mat. Og snart kommer vesle Olav
og Sonja roende i hver sin snekke.
De har vært på krabbefiske i dag
og Olav er kry da jhan forteller til
faren at det ble 10 krabber i dag.
I ettermiddag vil han forsøke seg
på berggyltene, og da skal Sonja få
låne den store stangen.

Mens vi glir med sjekten bort frå
idyllen på Svenør, og øya igjen teg
ner sin velkjente profil mot den
dagblåe himmel, tenker jeg på
Svenør-folkene som. ikke har glemt
å smile seiv om de er ensommeiDe
er sikkert heller enig' med Knut
Hamsun som tolket ensomheten
slik: (I eventyrland):

«Der er ingen, ingen ting i ver
den som det å være avsides fra alt».

ODAR.

Nesten 100°/o
av alle flytende kokerier og landstasjoner
i verden anvender

BORT MED BENSINAV
GIFTEN FOR FYR

, 'VESENETS FOLK ! .
Hvordan får dere matforsy

nirigene hit ut ? '
Staten betaler forsendelse av

post og proviant en gang pr. uke for
folk i fyrvesenet. Vi må jo da sør
ge for forsyninger for .1erigere tid ad
gangen. I alle fall om vinteren blir
det tilstrekkelig med den ene turen
pr. uke. Om sommeren er det imid
lertid nødvendig med flere landtur
er. Men de må vi i tilfelle koste
seiv.. Fyrvesenet har kjempet lenge
for a få avgiftsfri bensin for oss som
bor på disse øyene. Vi må nu betale
full pris for bensrien ! Som kjent
er det slik at fiskerne slipper av
giftene og får bensinen til under 40
øre pr. liter.

BYBIKKJER SOM GJORDE

UGANG,
Hvordan er besøket her ute om

sommeren?

DE LAVAL
Hvaloljeseparatorer

Om sommeren er det ganske
livlig med folk her ute. I Som
mer har det jo vært mye dårlig

og sikrer seg derved olje av bøyeste '
kvalitet. Med

DE LAVAL
Limvannseparatorer

utvinnes store kvanta høyverdig olje
som tidligere gikk til spille \ed lim
vannets avtapning.

Vi har søkt departementet om
å få slippe veiavgiften på bensinen,
men de høye herrer har bare vendt
det døve øret til. Sist fikk vi svar
om at dessverre på grunn av kon
sekvensene(!) kunne det ikke la seg
ordne. Men konsekvensen for oss
blir fortsatt å betale ca. 5,— kroner
for bensinen hver gang vi vil til
land for å hente et spann med fersk
melk, en tur til lege osv. Men kan
skje de departementale prinsipp
ryttere fikk et annet syn på tingene,
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Bør hval-cupen avleses DAR
av serie?
Vi fremsetter
forslag til velvil-
lig behandling

Ed oversikt over Det er sjelden man ser en så flott samling med premie-sølv som den
det kjempes om i hval-cupen. De fleste pokalene har en lang vei å
vandre før de eventuelt slår seg til ro hos den endelige eier, og det er
således litt av en bragd å erobre en eller flere av dem til odel og eie.

hval.cupeny9sl
Det var en meget god tanke ivrige fotballhvalfangere såtte ut i livet

da de for få år siden startet en egen fotball-turnering for hvalfangere.
Hvalcupen som er det greie og betegnende navn denne turnering går
under slo straks an, og gjennom de få år den hittil er blitt awiklet,
har den skaffet seg en sikker og populær posisjon. Ikke bare hos de del
tagende lag, men hos hvalfangerne i det hele tatt og ikke minst hos
publikum. At hvalcupen også på «høyeste hold» omfattes med stor inte
resse, skulle den store og gedigne sølv-samling med gavepremier fra
det hold være det beste bevis for.

FINALEN

ble spilt på Fram Stadion, og Nor
hval trakk her det lengste strå og
ble mester 1951 med en seier på
3—l. Det er ingen tvil om at Nor
hval var det beste laget, og at Mel
som-ekspedisjonens 11 var fullt
verdige mestre. ,

RCA 3.2 CM, 30 kW RADAR, STOR

OG LITEN TYPE, ER BESTILT
I dette vårt spesielle «hyalfangst

nummer» har vi funnet det på sin
plass å gi en liten oversikt over
hvordan Hvalcupen 1951 artet seg.

kvartfinalen som vi jo også kan
kalle den. Kosmos IV såtte runde
rekord her ved å slå Husvik hele
12—0. Kosmos 111 banket Balaena
med pene B—2, mens Thorshammer
ikke hadde noen vanskeligheter
med å slå Leith med 7 mål mot 0.
I kampen mellom Norhval og Ross
gikk det adskillig hårdere og jev
neré for seg, og oppgjøret endte
med seier 4—2 til Larvikslaget.

Som nevnt, Hvalcupen er blitt
mektig populær, og interessen for
den synes å øke for hvert år.
Ut fra dette vil det kanskje være
lite formålstjenlig å komme med
et forslag til en forandring, men
vi våger spranget likevel.

Vi vil kort og godt fremkaste
den tanke å la turneringen arran
geres som serie isteden for cup.
På den måten vil også de svakere
lag bli med hele tiden, hvilket vi
tror vil være av den aller største
betydning. Som det nu er, får 30
halvparten av de deltagende lag
anledning til å spille bare en ene
ste obligatorisk kamp i løpet av
året, og det er unektelig altfor
lite.

FOR OVER 300 NORSKE SKIP

Av disse er 70 hvalbåter, hvaislepebåter eller kokerier
1. RUNDE

startet med ikke mindre enn 15 lag
noe som med all ønskelig tyde

lighet viser hvilken interesse Hval
cupen blir til del. Trekningen ga
dette resultat:

RCA radar har bevist sin driftssikkerhet under alle
klimatiske forhold, fra arktisk kulde til tropisk varme
og fuktighet. Fartøyer av alle slag, fra hvalbåter opp

til de største kokerier og passasjerbåter benytter
RCA radar.

Pelagos—Norhval
Southern—Venturer Sir James

Clark Ross.
Thorshammer—Thorshøvdi.
Kosmos IV—Thorshavet.
Balaena—Abraham Larsen.
Husvik Harbour—Antarctic.
Grytviken—Kosmos 111.

3 SANDEFJORDS-LAG

var dermed klare for semifinalen,
hvis trekning fikk dette utfallet:

Kosmos IV—Norhval.
Kosmos lll—Thorshammer.

Begge kampene ble spilt i Sande
fjord. Seiv etter ekstra-omganger
kunne ikke Firer'n og Norhval bli
enige. Oppgjøret sluttet med I—l,
og omkamp måtte til, i Larvik. I en
jevn og hard kamp vant Norhval
2—l og var klar for finalen. Nor
hval vant på bedre og sterkere inn
sats og fighting spirit. Og som
vi tillot oss å skrive i referatet:
med god hjelp av dommeren!

Man måtte i tilfelle spille bare
enkelt serie, på grunn av den be
grensede tid man har til rådig
het. Det er imidlertid så mange
lag med hvert år at man med hell
kunne dele serien i to avdelinger.
Derved ville man også ved denne
nye ordning få en finale-kamp,
som en ekstra spiss og avslut
ning.

AKSJESEISKÅPETLeith Harbour fikk walk over.

1. runde gikk stort sett etter opp
skriften, kanskje bortsett fra at re
sultatet i enkelte av kampene ble
overvettes stort. Vi tenker da i før
ste rekke på 13—0 seiren til Ross.
Kosmos IV vant 10—0, mens gode
Thorshammer og Kosmos 111 viste
sine motstandere vinterveien med
,6—0. Balaena slo Abraham Larsen
og Husvik peiset Antarctic. Dess
verre matts Pelagos trekke seg, slik
at Norhval kunne .gå videre uten
kamp.

M ¥3^

OSLO
for ASvært overraskende for vel de

fleste var det nok at Thorshammer
såtte Kosmos 111 klart utenfor. s—l.
Treer'n var så uheldig å stille uten
Arvid Havnås i denne kampen, men
det er helt klart at seiv ikke med
den gode Arvid på plass, ville Kos
mos in ha kunnet ta finale-plassen
fra Hammer'n.

Representant Radio Corporation
Det ville være hyggelig om eks

pedisjonenes fotball-utvalg ville
drøfte og diskutere vårt forslag
hver for seg, og så ta endelig
standpunkt til det på et felles
møte etter hjemkomsten til våren.

of America

8 LAG

sto så igjen til 2. runde eller PIERRE

/ *[

Ledende firma med mangeårig erfaring som leverandør iil hvalfanger-

flåten. Siort lager av skipsproviant, dekksrekvisita, maskinrekvisiia, oljer

VELASSORTERT KOLONIALFORRETNING
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Kvalfangst nummer tørdag 22, september 1951

Sandefjords
best mulig

hvalfangstflåte har
navigasjonsutstyr

De fleste hvalbåtene
«Kokeriene er tipp,

har na radar, flere og flere får gyro
topp,» sier rektor Jae. Johannesen

Det nye «radarflagget» gir gode løfter etter de siste eksperimenter
Krigen gav den tekniske utvikling et kraftig støt fremover. Stadig

nye og forbedrede tekniske hjelpemidler tas i bruk på nær sagt alle
områder. Også når det gjelder navigeringen til sjøs er det gjort store
og uvurderlige landevinninger. Her har ikke minst hvalfangstens menn
vært årvakne og forstått å dra nytte av de tekniske fremskritt. Intet
spares for å utstyre fangstflåten med de beste og nyeste navigasjons
instrumenter, Bestyreren ved Sandefjords Sjømannsskole, rektor Jac.
Johannesen, er full av begeistring og lovord over den interesse og
årvåkenhet som hvalfangstens menn i Sandefjord legger for dagen på
dette felt. «Jeg vet ikke hva det skulde være som Sandefjords hval
fangstflåte ikke er utstyrt med på navigeringens område», sier han.

KOKERIER OG
HVALBÅTER

SOM
VALGTE

Kokeriene er i tipp, topp
stand i så henseende, fortsetter rek
tor;'Be har selvfølgelig, hadde jeg
nær sagt, både gyro, radar og ek
kolodd, og hvalbåtene følger raskt
etter. De fleste hvalbåtene blir i år
utstyrt med radar, og flere og flere
får gyro. Fabrikasjonen og leveran
sene av gyro til hvalfangstflåten
kan ikke engang holde tritt med
bestillingene.

magnetiske sydpol at magnetkom
passene slår feil, fordi den hori
sontale intensitet, som det heter, er
så liten. Betydningen av gyrokom
passet når det gjelder navigerings
mulighetene så langt syd kan nep
pe vurderes høyt nok.

Radaren er som kjent kommet
til under krigen, og det skulde i
grunnen være unødvendig å under
streke dens betydning for fangst
flåten. Før hadde hvalbåtene bare
radiopeileapparat. Nu kan de også
peile inn kokeriet på radaren, som
således i høy grad letter forbindel
sen méllem kokeriet og hvalbåtene.
Nu får den også øket betydning for
fangstflåten når det gjelder bøye
båtenes muligheter til å finne
flagghyal.

r DECCA RADARE]
Rektor Jac. Johannesen.

lig kjennskap til og øvelse i å bru
ke apparatene. De bør bruke dem
ofte, både i klarvær og tåke. Un
dervisning er her av stor betyd
ning. Den birar til at folkene blir
mer fortrolige med apparatene, og
jeg mener det bør repetisjon til
hver eneste sommer.

Den lille gyroen for småfar
tøyer er utviklet etter krigen og er
et stort skritt videre fremover. Den
gyroen som installeres på hvalbå
tene, bærer betegnelsen «Sperry
Minor». De vanlige magnetkom
passene blir mer eller mindre übru
kelige så langt syd som fangstflåten
opererer. Man er her så nær den

Flytendekokerier:
«Kqsthos 3H», «Kosmos IV», «Sir James Clark Ross», «Balaena».

Her må jeg nevne, inn/skyter
rektor Johannesen, at rederne har
vist seg meget elskverdige og hjul
pet skolen på mange mater slik at
det er blitt mulig å gi offiserene
den nødvendige undervisning. Det
skyldes meget rederne at Sjø
mannsskolen i Sandefjord, er så
tidsmessig utstyrt med instrumen
ter. I vår fikk vi således penger til
et nytt fagbibliotek, som innehol
der det beste av navigasjonslitte
ratur. Det er en god grunnstamme
vi har fått.

dbåter :
J.' Bull»,«Kos 26», «Kos 27», «Kos 28», «Kos 29», «Kos 30»,

os 31», «Kos 32», «Kos 33», «Kos 34», «Kos 35», «Kos 37»,
os 38», «Kos 39», «Kos 40», «Kos 41», «Kos, 42», «Kos 43»,
js 46», «Kos 47», «Setter 1», «Setter 2», «Setter 3», «Setter 4»,

etter 5», «Setter 6», «Setter 7», «Setter 8», «Star II», «Star IV»,
ir V», «Star X», «Star XI», «Star XII», «Star XXIII», «Star XXV»,
erje XO», «Terje 11».

Jeg tenker da på det nye
«radarflagget» som ekspedisjo
nene skal prøve i år. En mindre
nettingduk av et spesielt bløtt
metall er sydd inn i selve flagget
og gir en så god refleksjon at
flagget kan sees i radaren på
fiére mils avstand. Nylig ble det
foretått eksperimenter utenfor
Sandefjord med dette nye flag
get, og man brukte da samme
radar som hvalbåtene har. Eka
perimentene gav et meget til
fredsstillende resultat, idet flag
get kunne sees i radaren på 5—6
mils avstand. Utvilsomt vil ra
daflagget vise seg å bli et godt
hjelpemiddel til å finne flagget
hval.

De utskiftbare elektroniske enheter som kua finnes på Decca sikrer
tdlikeboldet under kvalbåtens korte oppkold ved kokeriet.

Hvalfangstens menn her i
Sandefjord er i det hele tatt
særdeles årvakne for den tekni
ske utvikling, og fangstflåten
står da også fullt på høyde med
utviklingen på navigeringens
område, Sandefjords hvalfanger
flåte har alt av navigasjonsut
styr, i den utstrekning det er til
gjengelig. Jeg vet ikke hva som
i k k e finnes, slutter rektor Jo

hannesen.

LEGRAMADRESSE: LEHMKUHL - NEORE VOLLGT. 3. OSLO TELEFON «O$2Q

Betjeningen av navigasjons
instrumentene?

Det er selvfølgelig meget vik-,
tig at folkene ombord har best mu-DET NYE «RADARFLAGGET»

For hvaliangstflålen
er bare det beste godt nok!

Gjør rent ombord
med de verdenskjente
spesial-rens em idi er

(Uten fuktemiddel) (Med fiiktemiddel)

HUSØ VERFT & MEK. VERKSTED
TØNSBERGP3S er like anvendelig på dekk, i maskinrom,

som i byssen og vaskeriet.

Leveres i kraftige pappkartonger å 20 kg. med
lufttett innleggspose, spesielt beregnet for skips» Hit/ører:
fart.

 Hvalbåtreparasjoner
 Skips- og maskinreparasjoner
d Stålkonstruksjoner av enhver art
d Lagringstanker for olje og bensin
p Seriefremstilling av maskiner
n Leiedreiing i akseldreibenk
n Serieartikler i automatdreibenkerPersil-fabrikken i

Industriavdelingen
Postboks 306 OSLO Telefon 41 00 97 INNHENT TILBUD
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mottar innskudd,

bevilger lån,
m yl formidler utbetalinger i inn- og utland,
ISS il åpner remburser og siiller garantier,

besørger inkasso,
overtar formuesforvaltning

filSi 8 °8 «tfører forøvrig alle alminnelige bank-
forretniager.

Ef hvtrl oppdrag utføres prompte og omhyggelig.
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På hvaljag med Aksel Akselsen
Med 15 knop mot vind

is ved Queen Mary
Land

Glimt Ira den norske ulgayen av BoldtChrsstmas'
«Loggbok bland valfåflgare>>

«I øst, under et skydekke, som bare lot en håndsbredd mellem seg
og horisonten, lyste solen branngulrød. Det var vindstille. Over hav og
skyer lå den tone som er så karakteristisk for soloppgangen i de ant
arktiske egne. Dønningenes overflate minnet om skinnet på en fet blå
hval, det var noe fløyelsmykt over den. Horisonten var klar og kniv
skarp, man kunne igjen se jordoverflåtens runding . . »

Disse ord er hentet fra den svenske kommandørkaptein G. F. F.
Boldt-Christmas' bok om hvalfangst og X desember 1948
dro, han med Anders Jahres nybygning «Kosmos V» fra Sandefjord til
Antarktis, der han i seks måneder studerte hvalfangerlivet på nært
hold. Boken foreligger i disse dager nå norsk, og fra den norske utgaven
har vi hentet en malende skildring aven tur den svenske kommandør
kaptein gjorde med Aksel Akselsen på «H. J, Bull» en lørdag og søndag
i februar 1949.

«Fast fisk!»
Hvalen har vært på dypet med mer enn tusen meter line ute. Men
kreftene avtar, den må stadig oftere opp for å blåse. Maskinisten
ved spillet kan så smått begynne å hive inn, men ennu trekker

livalen båten avgarde med ganske god fart.
„Sfrømmen"-propéller

Gjennom et årelangt arbeid har vi utviklet leger

inger av rustfritt stål spesielt egnet for propéller.
Rustfritt stål framstilles i våre egne elektriske

smelteovner. De første «Strømmen» propéller av
rustfritt stål ble levert alierede i 1928, og var de

Aksel forteller for sitt vitebe
gjærlige énmannsauditorium om
gamle dagers hvalfangst, helt til en
styrmann gir beskjed om at olje,
harpuner, granater og proviant er
kommet ombord og stuet. Ikke uten
visse vanskeligheter trekker Aksel
på seg sine vindtette seilduksbuk
ser og en pels som han påstår var
ny ved sesongens begynnelse, men
som allerede.ser ut som om den har
vært med siden Svend Foyns dager.

net rett mot et.veldig tabularberg.
Det blåste riktignok fremdeles, men
vi hadde i løpet av natten kommet
oss inn i isen som er hvalbåtens be
ste venn og beskytter på stormfulle
dager. Nu har Aksel gitt sin annen
styrmann ordre om å styre ut, av
isen igjen. Vinden, har snudd i syd
lig retning, og man behøver ikke
engste seg for siktbarheten. Men
det kommer til å bli kaldere.

«Jeg gikk i kurven med bagasjen
min en skipssekk, handveske og
sjøstøvler like etter klokken
21,00, og ble av Akselsen anvist en
lugar akterut om babord, like foran
styremaskinen.

køys; det ble også deres viktigste
oppgave.

Etter at jeg således hadde gjort
mitt blivende leie så tiltalende som
mulig, gikk jeg som avtalt opp til
Akselsen. Gjennem ventilen kunne
jeg se kokeriets røde flensedekk,
der nattskiftet utøvet sitt blodige
handverk i skinnet fra reflektorene
og lyskasterne. Av •og til så jeg
Kokas grå og slitte skipsside suse
forbi i vertikal retning under Bulls
myke og behagelige pendlinger opp
og ned langs fenderhvalen.

Aksel Akselsen
Høyde 1.90 Vekt 121

første propeller i verden levert av dette materiale.

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

sjon og fysiske påkjenninger. Materialet er sterkt

og seigt. Med dette materiale unngås galvanisk

tæring på skroget, noe som er av særlig stor be

tydning i varmere farvann. Propellerie leverés

støpt i ett stykke eller med utskjftbare blader.

Køya var plasert på en oppbyg
ning og langs - ytterskottet, akkurat
som lugarene i våre eldre orlogs
fartøy. Vannet rant i strie strøm
mer ned fra dekk, og under venti
len ved fotenden lå noen kilo gjen
nemvåt tvist som sladret om lekka
sje.

Kl. 07,30 sitter den gemytlige
millionær og godseier og legger i
seg før sin første dyst på lemme
ne.

Urolig natt.
Fenderhvalen leveres ved hekken

og kursen settes mot iskanten. Det
er 10 kuldegrader da jeg går ned
til mitt våtvarmende omslag for å
få noen timers søvn. Neste dag be
gynner tidlig, solen står opp 04,30,
og allerede før dette tidspunkt må
speidingen etter blåst være i gang.

«Hår år gudagott at vara . . . . »

Jeg pakket ut og redde opp, og
med de skjønne hollandske ulltep
pene som Enge hadde sendt' med
meg fra Koka gjorde jeg mitt
beste for å forvandle den gjennem
sure køya til et i det minste våt
varmende omslag. Jeg visste av er
faring at det var umulig å lese fi
losofisk litteratur på. en hvalbåt,'
dertil er dens bevegelser for vold
somme. Til og med den spirituelle
Voltaire hadde derfor fått bli igjen
i rederlugaren. I stedet hadde jeg
tatt med meg Erling Christopher
sens reiseskildring om Tristan da
Cunha og professor J. G. Anders.-
sons «Mannen kring Sydpolen».

Begge, bøkene hadde,, js£; .innen
rekkevidde så jeg kunne bruke derti
som paraplyer når jeg skulle gå til

Aksel.har ingen synlige øyne.
Der øynene sitter på andre men
nesker, har Aksel to smale streker.
Mer enn; tredve sesonger i Antark
tis, hvorav tyve på lemmene i pis
kende sne, hagl og is, har vendt
ham til å se gjennem to sprekker
på noen tiendedels millimeters
bredde. Det er bare når han sitter
og spiser. at man kan se øynene
hans er blå. Da åpner han av og til
øyelokkehe og. løfter øynene fra de
tre speileggene og baconhaugen
som ligger foran ham på pletten.

Vi hadde kanskje en halvtime på
oss før Akselsen hadde fått ombord
sine harpuner og granater han
er, med 289 hvaier på samvittighe
ten denne sesong, ekspedisjonens
fllttigste skytter, og en veldig kon
sument av harpuner og granater.

Akselsen tok frem store, tykke
glass, og snart satt vi med hver vår
whisky og soda i neven. Ingen ay
oss ville risikere å bli berøvet den
edle drikk på grunn av sjøgangen.

Aksel er .1,90 på strømpelesten og
veier 121 kg. Hans former er altså
temmelig solide, men han påstår at
det er nødvendig med meget spekk
hvis han i timevis skal kunne holde
ut i den iskalde sjøsprøyten på lem
mene når hvalen drar, for det me
ste m o t vind og sjø. Det har hendt
han har stått der i opptil syv timer
uten å komme på skuddhold. Men
hvor meget kona haris erm- disker
opp for ham mens han er hjemme i
Norge, så blir, til hennes store for
tvilelse, spekklaget i høy grad
mindre, i de fire eller fem rnåne
dene i hennes varetekt.

Ethveri norsk skip enten det bygges innén
lands eller i utlandet vil være godt tjént med

propeller, stevner og ror av vårt norske elektro-

Det blir dårlig med søvn til å be
gynne med; det varer lenge før
køya er varm og «H. J. Bull» opp
fører seg verre og verre. Den ruller
som en balL

Det er umulig å lese, og,professor
Anderssons bok om sydpolménhene
fyller noe nær sin oppgave som pa
raply for ansiktet. Det vannet som
siver inn gjennem ventilen ved
føttene når en større sjø kaster seg
over båten, interesserer meg over
bodet ikke. Jeg har konsentrert
hele min oppmerksomhet om å
holde meg på plass i køya. Men va
nen fra undefvannsbåt- og vedett
båttiden henger igjen, og^jég'sover
snart.

f $1wmmms Værksted «Hår år gudagott att vara.

ack, vad livet dock er skont>,
toner det en stund senere utøyer
Antarktis fra broen på hvalbåten
«H. J. Bull». Aksel synger; og jeg
ler når jeg tenker på hva Schopen
hauer ville ha sagt om Aksels livs
glede på dette isfylte oceån. Det
blåser riktignok en femten sekund
meters vind med ienåler fra vid
dene omkring polen, og termomet
ret viser fremdeles minus åtte gra
der, men Aksel har sin filosofi.
Han vet at det bare er tre uker
igjen av sesongen, og at han snart i
fulle drag skal nyte noen dovne
sommermåneder på eiendommen
sin ved Sandefjord, og på gården
sin lenger oppe i landet, der han
hver høst, før han påny klåtrer
ombord i. sin Bull, samler vennene
til elgjakt.

ELE KT ROS TÅLV ERK
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Jeg var på broerr kl. 07,00, men
da sov Aksel fremdeles; styggvæ
ret hadde holdt ham oppe under
hele hundevakten, og dessuten
hadde vakthavende offiser på Koka
satt hans oppmerksomhet i høy
este beredskap ved å meddele per
telefon at styrmann Fristedt på ra
daren hadde observert at Bull stev-

Jag!

Jeg går ned for å sette på meg
alt jeg eier av till- og skinntøy, og
når jeg kommer opp igjen står Ak
sel på lemmene. Det er to svære
blåhval han er etter; femteri knop
mot vind og vann eller rettere
sagt kaskader - av iskrystaller. Jeg
kan ikke, uten største selvovervin
nelse stikke ansiktet opp over kan
ten nå broen. Istappene henger dc
simeterlange ned fra Aksels barter;
men det er en rolig og sikker neve
som fra tid til annen rekkes i væ
ret for å dirigere rorgjengeren.

Hvalene blir snart trette av den
høye farten., deres surstoffbehov
stiger og oppholdet mellem hver
gang de må blåse blir stadig kor-

Fred. Olsen & Co. Det siste sukk, blod i blåsten. Med tre harpuner i seg velter
Hvalen i neste øyeblikk over på siden.

Fred. Olsens Flyselskap A.s

Fred. Olsens Transport Co. A.s

h - fordi: Den er et av landets egne produkter og besitter
de egenskaper som er nødvendige for fangstflåten, nemlig:
Den er holdbar under alle forhold og er anvendelig
ta allslags matlaging ombord."
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Tåken er den eneste naturforeteelse
som definitivt er i stand tii å hin
dre operasjoner til sjøs, hvalfang
sten iberegent. Derimot gjør en
kuling av vindstyrke 5—7 det ikke,
den gjør, likesom kulden og isdan
nelsen, bare det hele vanskeligere.

Kokeriets radiotelefon har rap
portert at dagens fangst bare or
fem hvaler, hvorav Akselsen alene
har ansvaret for 40 %, med to.
Gårsdagens fangst var derimot 26.

Jeg sitter i Aksels dagkahytt og
forsøker med stivfrosne fingre å
bytte film i apparatene mine, da
jeg fra sovelugaren hører en kraf
tig stemme fra innsiden av en is
lender som dras over hodet:

ein og Tiern svarer. Fcmmern og
Bergan er for langt borte, de er på
vei fra Fremantle.

Aksel ffår bort til radiorpmmet
for seiv å fortelle hva Attern har
på hjertet.

«Hallo, Kos-båter, Kosmos 111
kaller, Kosmos 111 kallcr Kos-bå
tene»!

«Hallo, Kosmos 111, Enern sva
rer, Enern svarer!»

Sproget er jo ikke beregnet på
finere salonger, men på Antarktis;
det er norsk og barskt!"og krydret
med kraftord,- men omskrivningene
er mange liksom ordene, og mel
dingene får, alle eder til tross, en
viss arkaisk skjønnhet over seg.

«Hallo, Kosmos 111, Firern sva
rer Firern svarer, morn
morn! Ja,, vi ligger her, vi ser Tre
ern, men ingen hval. Vi hadde"
drittvær i natt, det blåste så van
net røyk, men nu er "det fint, vi ser
blåst ved Treern ..morn :
morn!» '

« . . . . och ur nektarfylde skålar
dricka oss små blommor till»
Mens albatrosser, stinkere og

kappduer i snetykket omkring den
lille pygmébåten i Antarktis, jager
dyr av litt annen størrelse enn det
Aksel nettopp jaget.

I «God natt, her millionær og
godseier», roper jeg da jeg hører
ham i køya.

«Det var en jåkla logn», hører
jeg Aksel mumle fra puten, «regje
ringen tar alt det vi tjener; det var
heldig for Norge at de samme ber
rer ikke hadde makteh da modige
og foretagsomme menn la grun
nen til Norges sjøfart og hval
fangst, for da hadde vi nordmenn
nu vært et fiskerfolk på eskimoenes
nivå. Good night!»

Hvalen er pumpet opp og manøvreres langs siden av hvalbåten.

tere. Nesten hver gang de har blåst
endrer hvalene kurs. Det ser ut som
om hvalskytteren av og til kan be
dømme hvilken retning de neste
gang skal ta, men mange ganger
må han styre på slump. Er han
heldig dukker noen av hvalene opp
innenfor skuddhold 40 til 80 me
ter er han det ikke må han neste
gang de dukker opp ofte svinge 90
grader for å komme i nærheten av
dem igjen, og så gjentar han man
øvren. til han kommer i
sisjon.

lemmene, ferdig til neste hval, sta
dig uten synlige øyne, men med ro
ser i kinnene som en baby der nett
opp har våknet.

En hvalskytter gir en malende
beskrivelse av hvdrdan' en stira
finnhval danset rundt med ham en
hel time på morgénkvisten: «Det
gikk trill rundt, mari kunne bli al
deles gæern!»

Da Aksel kommer tilbake fra ra
diorommet tar han meg i ' a.rmene
sine, feier meg rundt i en krigs
dans, så røyken og rekken dirrer,
og øyeblikket etter lyder påny «hår
år gudagott att vara». Jeg deler io
ikke-helt hans oppfatning. Vi går
med 15 knops fart og det svir,i nese
og kinner.

59 graders misvisning!

Aksel er generøs: han lovet meg
halvparten av sin part i den hvalen
jeg oppdager først. Men det ble
dessverre bare to hvaler for Aksel
denne min første dag hos ham. Om
ettermiddagen hindret snetykke et
hvert forsøk på speiding etter
blåst. Vi går sydover noen timer,
hvilket blir vestover på kompasset;
misvisningen er hele 59 grader og
deviasjonen på vår kurs (og forres
ten på de fleste andre også) nesten
30 grader V. Aksel forbanner nabo
skapet til den magnetiske polen
som gjør alle magnetkompass så
upålitelige. Han lover at hvis noen
av Kosmosbåtene også neste år
skal drive fangst på disse østlige
lengdegrader, i umiddelbar nærhet
av den magnetiske pol, så skal alt
gjøres for å få «onkel Anders» til å
 gi hvalbåtene gyrokompass. Det er
jo fullstendig begrepsforvirrende å
mene syd, når man sier vest på
hvalbåtene, mens man samtidig på
Koka er nødt til å benytte seg av
rettvisende kurser, da man der har
gyrokompass.

Aksel lover å kompensere meg
min hvalpart, som uteble på grunn
av tåken, ved fortsatt å styre så
nær isfjell med seier og pingviner
at jeg får anledning til å fotograf
ere.

Skytteren kan således risikere å
måtte tilbringe, mange timer på
lemmene utsatt for fartens, vindens
og iskrystallenes raseri. 'Aksel-sto
der en halv time denne morgenen
og ble belønnet med å få se har
punen gå inn bak «sveiven» (bryst
finnen) på en prektig blåhval. Det
ble ingen lang dødskamp; bare 500
eller 600 meter av den 1,200 meter
lange hvallinen løp ut før man
kunne begynne å hive inn.

Begge Aksels hvalliner er snart
istykkerfilte. Han tror likevel at de
skal holde til ytterligere hundre
hvaler som han håper å skyte før
han begir seg hjemover til den
nordlige halvkule.

Når hvalen er pumpet opp, for
synt med signalapparater og flagg
og overlatt til seg seiv, kommer
Aksel på broen for å dirigere jaget
på den andre hvalen. Istappene
henger fremdeles i bartene hans,
men under forgjeves forsøk på å
overdøve vindens sus i rigg og an
tenne lyder påny hans prektige
bass:

Morgen i Antarktis båt som béfinner seg nedenfor ho -
risonten; kollegaen på denne båten
har betrodd ham at fhan har «jag»
på en stim på fem eller seks blå
hval som Akselsen kan få overta,
hvilket betyr at han får fortsette
jakten' på stimen mens kollegaen

flagger, når så Aksel i sin tur kom
mer til skudd overtar kollegaen
igjen. Man er tilsynelatende meget
lojale når det gjelder å informere
sine nabber når man får jag på en
stim man seiv ikke kan ta hand om.

Da jeg kom på broen klokken
05.00 etter en betydelig roligere
natt enn den foregående, sto Aksel
der alleredé og sang om våren. Han
hadde startet fra isen en time tid4
ligere.

I øst, under et skydekke . som
bare lot en håndsbredd mellem
seg og horisonten, lyste solen
branngulrød. Det var vindstille.
Over hav Og skyer lå den tone som
er så karakteristisk for soloppgan
gen i de antarktiske egne. Dønnin
genes overflate minnet om skinnet
på en fet blåhval; det var noe fløy
elsmykt over den. Horisonten var
klar og knivskarp; man kunne
igjen se jordoverflatens runding.

Mot den branngule stripen av
tegner det seg et isfjell; det er
usedvanlig regelmessig i formen,
ser ut som en terning som på måfå
er kastet ut på hvalskinnet,

Bull ruller kraftig i de samme
dønningene som fyller og tømmer
isfjellets raviner med strømmer av
vann. Det er ingen hvalblåst i sikte.

Gjennem høyttaleren på broen
hører vi Kokas vakthavende tele
grafist anrope hvalbåtene og bøye
båtene. «Morn - morn - morn» ly
der det over hele linjen når Enern,
Toern, Treern, Firern, Seksern,
Syvern, Åttern (det er vi det), Ni

Nytt jag og en god historie.

Aksel setter kurs mot en hval
Aksel får etter ca. én time jag på

kollegaens stim, og da han går ned
på lemmene følger jeg med for å
forsøke å ta noen bilder. Jeg ses
noe rødt i kjølvannet etter en av
hvalene og fremkaster blygt at den
kanskje er såret.

«Den driter», svarer Aksel, og
gjør tegn til rorgjengeren å holdo
litt babord, «når vi blir «lausbeina»
skal jeg fortelle deg en historie».

Aksel skyter sin blåhval, flag
ger og blir således «lausbeina >.
Med dette menes å bli av med noe
man har buksert eller hatt langs
siden; det motsatte er å.være «på-*
hengt».En jåkla logn.

«Hår år gudagott att vara,
ack vad livet dock år skont»

Da vi pin ettermiddagen ligger
rolig og stille i pakkisen, der ny is
allerede har begynt å forme taller
kener, igår Aksel til køys. Det er
lenge til solnedgangen, men han vii
være uthvilt til neste dag, i tilfelle
siktbarheten skulle bli bedre da.

Mens vi tar opp jakten på neste
hval forteller Aksel den historien
han hadde lovet. Skjønt jeg ikke
pleier å være redd for å sette mine
tanker og meninger på trykk/svik-?,
ter motet i dag. Men den var god!

Meliem strofene leder han jaget.
Pels og bukser er stivfrosne, han
går ned og bytter,.men står en halv
time etter igjen på de nystrødde Bøyebåt kommer inn med litt av dagens fangst.

Forløpere ai Nylon og Manila,
ståltau og taiiferk

leverer av

A/s Tønsberg Reperbane
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KITTELSENS PATENTMETALL

Lag ei* in e ta 11,

for alle behov

Hans Kittelsen

Damstredet 10, Oslo Telefon 4166 28
Telegramadresse: Paténtmetall Etabl. 1892
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Havneprafen

iiKomms og gå
I l"

var og
Mellem sesongene iredveårene

«Kokæ» la utenfor og korrigerte. Og
det hele var nokså forvirrende for en
]*ihdkrabbe. Det ene øyeblikk hadde vi
kurs for Færder. I neste øyeblikk var
stevnen vendt mot Kjerringberget. Så
hadde vi Bonden på styrbord.. Så hadde
vi den på babord. Så hadde vi den «attæ
for» og så hadde vi den «foræfor». Eller
Også hadde vi den foræfor eller attæfor
tvers. Og best som vi gikk så lå vi der.
Slikt var til å bli huegær'n av, og jeg
slang forut til båsen som hadde gjort
sjøklart og hadde satt seg på luken. Et
par gutter spylte ankerklyset hvor det
ennå såes noen rester av Sandefjords
fJordens sølebund.

. Min venn båsen var vemodsfull:
Du har det godt som kan gå i land

igjen. Du skjønner dette med «å gå» om
høsten, det er noe- som jeg ikke er god
for å venne meg til, og enda har jeg
snart «gått» tredve ganger. Og jeg er
ikke alene om det, ser du. Tømmerman-

*&3^. og elegante «Solglimt» til det siste med mange synlige beviser på at den en
gang var en av Nord-Atlanterens stolteste Amerikafarere «Stockholm».

nen sa det samme akkurat nu for litt
siden mens han gikk og skalket: «Hver
nøst når jeg går her og driver kilene så
er det akkurat som å sprenge dem inn i
brøstet på meg», sa'n. Men så'nt skjøn
ner ikke dere som kan bli hjemme, som
bare venter på at losbåten skal komme
og ta dere inn fjorden igjen. Pin fjord,
Sandefjordsfjorden, sa, båsen d»øm
mende.

Det siste jeg så av båsen var da han
hev inn stormlederen og vinket med en
svær luffe til oss heldige som kunne
reise tilbake med losbåten.

chene som hissig hiver inn %lenge» etter
«lenge». Menn som svetter, lemper stuer.
Et og annet rop. En ordre. Et komman
dorop. En blid forbannelse eller hissig
ed. En vits og en latter.

En liten løsrevet del av verden gjøres
klar til noen måneders drift i uendelig
heteri. Og alt hva en verden kan trenge
når den er uten muligheter for tilførsler
utenfra skal stuves sammen i dens hul
rom. Alt som trenges. Ble det lagt sam
men i en haug ville det bli et berg!

Kværner Brug, Oslo, grunnlagt 1853 En spillende og glitrende vårdag var
jeg på vei opp den samme stormlederen
som jeg et halvt år tidligere hadde ent
ret ned. Båsen sto brunbarket og strå
lende og langet frem. neven:

Fælt så tida går, smilte han.
Synes ikke det er lenger enn siden i går
jeg så deg gå ned over ledefen der.Praktisk talt Til slikt er det ingen ting å si. Man har

bare å se skyldbetynget ut over å være
så begunstiget at losbåten kan ta en inn
fjorden igjen. Men har man intet man
skulle ha sagt, så kan man da lytte, og
det er bedre enn meget av det som man
kunne falle på å si.

Kan du skjønne dette her med,
tiden. En dag leste jeg noe i et blad, det;
var forresten du sjæl som hadde skrivi
det, du skrev om tidsrytme. Men denne
tidsrytmen er noe rart noe, for ossen
kan det henge sammen at det kan være
så stor forskjell på lengåen på to halvår?

Så men, tidsfølelse er noe rart noe
Måtte det komme på dagtid!

Dette er det frommeste ønsket man
kan høre ombord i koka de siste dagene
før den skal gå.

Men takket være en eller annen slags
sammensvérgelse så er det alltid noe som
kommer på natt-tid.

hele den norske Komme og gå. Det blir i tidsintervalet
mellom hjemkomst og avreise, i dette
decrescendo mellom jublende hjem
komstglede og avreisens vemodsfølelse
at vi« hjemmesittere» faren mer sanse-

Kvalfangstflåten Noen manner må ta overtid i kveld.
Det ferske kjøttet kommer en eller an
nen gang på kvedstid. Meldt klokka 8,
sier styrmannen.

Av Sammivel
Tømmermannen er kommet til. Han

står nølende, liksom übestemt på em han
skal gå eller bli. Han blir og båsman
nen fortsetter:

Ja, da kommer dét ikke før klokka
11 sier en pessimistisk matros.

Ti mot en på at det ikke vil komme
før klokken 2!er utstyrt med

lig fornemmelse av hvalfangst: Ishavets
gaster i sommersol på strøket eller på
fjorden. «Kokene» på havnen, hvalbåterVi går om høsten, vi kommer igjen

om våren og vi går igjen om høsten.
Hvert år blir det noe tull de siste

kveldene!i opplag, og travelhet med losseturer,
yerksteder, opp-pussing og så den febril
ske tiden, noen korte høstuker da hele
dette massive, levende, noe som vi kaller
hvalflåten. liksom samler krefter til nye
dyst.

Så sant som det er sagt, innskyter
tømmermannen. Det er å kommæ og
gå, men mest å gå, synes jeg.

 — Madamen som sitter og venter også.
Skulle vært borte hos svigerfar i

kveld og sagt adjø.
Kanskje den kommer før beregnet?
Aldri! Hender ikke. Dissa jaktene

ligger og føler seg fram akkurat som
blinde sniler! Før 10 kommer'n ikke.

i Men forklar det om du kan: hva
kommer det av at det halvåret du er
hjemme er så mye korteré enn det.halv
året du er i isen? Båsen spurte ikke som
om han ventét noe svar. Det var nær
mest som en måte å konstatere et fak
tum på.

Korrigering var fullført. Losbåten kom
og huket fast i stormleideren. Korriger
ingsmannskap, politi- og tollvakter ent
ret ned i båten. Det ble lagt fra. Kap
teinen ropte ned fra broen og spurte om
alt var klart. Det var det. Det kom. tre
rungende brøl fra kokeriet. Losen svarte
med båsmahnsfløyten. Og så vendte vi
akterendene mot hverandre og strevet i
hver vår retning. To kjølvannstriper for
enet seg. En lang, bred som endte et
sted ned mellom isfjell og pakkis i. syd,,
og en tynn endte inne ved San
defj ordsbryggene.

Det er i tiden mellom «komme» og
«gå» at vi her hjemme kan oppleve
en smule «hvalfangst».

Et underlig liv det som leves på hav
nen her, natt og dag nu de siste ukene
før avreisen. Kanskje bare et par tre
hundre mann som opplever den siden av
«hvalfangsten». Et underlig, aktivt, men
på samme tid undertrykt liv. Skipet seiv
hviler for ankrene og akterfortøynin
gene. Men lysmaskmen måler frem lys
til lange menneskeøde kokeridekk, til
«soler» og håndlamper som splitter den
evige natt i forpigg og i forrommet med
dets utali av stores-rom i «etasjene» ned
gjennom et bunnløst svelg. Fødevanns-

Det blir cassino på et lag. Noen prater
og røker. Klokken 10 ingen jakt. Intet
kjøtt. Man tar «frokost»! Kokken river
i brunet torskerogn ved siden av «med
brakt» smørogbrød.

Mere cassino. Mere røk. Mere prat. En
og annen «dubber».

Dei' kan dere se! Nå er klokka blitt
halv tolv alt!Vestfold Vikleri Plutselig spretter alle opp.

Nå tror jeg den kom. Noe slo mot
skutesida.

Der er den.Innehaver: Anders Andersen
I det svarte høstmørket dypt der nede

ved skutesiden en topplanterne. Den vip
per frem og tilbake, dingler. Sjøen er
begynt å gro opp. Det står en høstnatts
kuling og trykker på utenfor.

Er det kjøttet du kommer med? brø
ler en kar, på måfå ut i natten samtidig
som han lar en kasteline-ende dingle
lystig for nesen på den eller dem såtte
befinne seg dernede i dypet.

Dunk! Dunk! sier skøyta.
Et dårlig svar.

TØNSBERG i|)umper sonv-sukker og stønner, skrem
inende som var det draugen som lå der
Og ynket ség i den ytterste kvide. Win-

Bléktroverksted

En wire hales inn og gjøres fast. Win
chen begynner å hakke. Bommen bæres
ut. Et nett fires ned. Det er noe rums
ling der nede på skøyta. Umulig å se noe,
men nu kommer 3. styrmannen med en
«sol». Den sender sine milde stfåler ned
over tre mann som ser ut som forvokste
dverger her i fugleperspektivet. En hånd
bevegelse:

Hiv!

NPE^IALITET:
Vikling: o§: reparasjon av dynamoer ogr
motorer for skips- ogr hvalfangstflåten.

Alt i hilelektrisk, magneter ogr transformatorer.

Telefon: 3189 Pr i v.: Slagen 213Bilhuset
Straks etter landes beinharde, livløse

storfeskrotter på dekket. I tillegg til den
naturlige dødens kulde har disse arme
skrotter fått en kunstig kulde som gir
neglesprett.

Ned i fryseriet! ordrer stuerten.

«Å kommæ hjern» en vårdag og å bli møtt av alle sine, det ei
sikkert det årlige høydepunkt i enhver hyalfangers liv. Men for å

kunne «kommæ» må en gå, slik isom det gjøres nu om dagen.

E Li KT rø^rtned
OSLO/AMSTERDAM - JOHANN

PASSASJERER OG FRAKT

red gjennomgangsforbindelse til Durban,og andre havnebycr i Sør-Afrika.

Ruten trafikei;es av hurtige og komfortabL
med 12 soveplasser ombord. En reiser her

og er fremme i morgen.
Alle opplysninger ved henvendeise til reis<

eller direkte til

DET KONGELIGE HOLLANDSKE LUFTFAR
K. L.

'^u^tas^fi'^

En av tredveåreriés stolte profiler på Sandefjords havn i sommertiden, den smekre

ut 0Gumi EM MED wt%- ui^r

Kristiansands Mek. Verksted A.S.

GRUNNLAGT 1855

gninger

Skipsreparasjoner

Tel.adr.: «YERKSTEDET» Telelon: CEHTRALBORD 4400
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skipsrepara&joner
Kfeter livaltangstapparaier

Dampmaskiner Dieselmotorer
Frossent kjøtt er usympatisk. Vinner

ikke ved nærmere berøring. Karene små
banner.

Klokken 2 er alt klart,
Kast los!

Ti minutter senere jager« mennene»
hjemover.

I morgen siste kveld!

heten og er røyvakt. Og for å få tiden
til å gå røker de. Men seiv her oppe
fornemmes «susen» av blåsyregassen.
Tobakksrøyken får en intens søtsmak.
Ja, seiv ute på plandekket, som sydvesten
soper henover, seiv her kan man veire
dødsduftene. Nede i skuten er alt lyst.
Den, syreoppløste cyankalium gjør sin
stilferdige, men slett ikke luktløse gjer
ning.

gens strabadser i frisk erindring banner
de på. at nu skal kvalfangsten få klare
seg uten deres bistand.

Blodslit i isen! Og skatteflåeri
hjemme. Nå skal det være slutt!' Hamburg Kiel

Dette var devisen til en seks fot lang
førsteflenser som jeg vekslet noen ord
med hver vår. Og jeg ventet aldri å se
ham gå ut igjen om høsten. Men jo takk!
Blant de første som kom opp landgan
gen, med sekken på nakken avreiseda
gen det var min venn flenseren. Og
passe smørblid var han:

Por'a prøve en sesong te', svarte
han, når man uttrykte sin forbauselse
over å se ham gå ombord.

Dette hadde gjentatt seg hvert år i den
tid jeg hadde kjent ham. Og de som
hadde kjent ham lengére enn jeg kunne
fortelle at dette med å «gå fra når
han kom hjem» ja, det hadde vært om
kvedet hans i minst tyve år,

Han kommer ikke til å legge opp
før han er nødt. Gamle hvalfangere kan
ikke slutte. Hvalfangst er værre enn al
koholisme. Finnes ikke noen avvennings
kur for den.

Arbéidsstab : 4500 mann

Beddinger for skip inntil 800 fot
4 flytedokker inntil 10.000 tonn
løftekapasitet

Arbéidsstab : 6500 mann

Beddinger for skip inntil 600 fot
5 flytedokker inntil 6000 tonn
løftekapasitet
2 tørrdokker 690 resp. 750 fot

Høststorm. Stiv kuling inn fjorden. Av
og til et drivende regn. De svære jern
•kolossene som ligger der og omklamres
av mørket jager i fortøyningene. Stam
per av utålmodighet. Avreisen nærmer
seg.

Hvordan kan man undres over at kro
nens karer kommer i en makaber sinns
stemning og begynner å fortelle erind
ringer og minnelser om ganger da fri
gjort cyankalium gjorde mer enn hva
man hadde ventet av den? Og så tipper
man på antall døde rotter som kan sopes
opp når utluftnihgen engang er over.
Det kan bli et ganske anselig antall.
Og man kan oppleve übehagelige over
raskelser. Som dengang man ombord i
gamle «Wegger» fant en stowaway i sag
muggbingen da man foretok «dødsin
speksjonen». Han var utenfor all bereg
ning.

Men i natt har døden holdt sitt inn
tog på havnen. Dens håndlangere har
vært ombord på skutene og gjort sine
forberedelser. Mystiske kar er plassert
rundt'omkring. Skylights, dører, kappe
nedganger og alle åpninger er lukket og
tettet. Luker er skalket. Emmen og vam
mel død siver gjennom skutene. Kun et
sted er dst tegn til liv. Høyt oppe i be
stikken lyser en enslig petroleumslampe.
Her holder «røykevakten» til. Rura om
bord som er holdt under «tollvesenets
segl og lukke», mens skipene ligger på
havnen er blitt åpnet, og nu må kronens
menn sitte her og passe på at ingen ba
ner seg vei ombord i den dødsmettede
skute for svikaktig å bortfjerne hva der
ikke er erlagt toll og avgifter for. Og så
sitter karene der på toppen av elendig-

Representant for Norge: William Gram, Lilicgrensen 5, Oslo Telf. 331741

Stowaways blindpassasjeren Det å
«stuve» seg med på hvalfangst var høy
mote i 30-årene. Det ga sjansen til en

.ettertraktet jobb, men stpwaways var
like lite populære dengang5 som de er i
dag. Tross skjerpet vakthold hendte det
at foretagsomme ungdommer fikk-sneket
seg ombord. Og så gjaldt det å finne,
dem før skuta kvittet losen ute på Syd
osten, „hvis ikke kunne det hende at
«overraskelsen» først dukket frem nede
i Biskaya eller vest for Rockal og da var
det ikke så lettvint å få sendt dem hjem
igjen.

Men en høst var nok min venn flen
seren blitt avvent allikevel. For han
zom ikke for å gå.

Sjuk, fortalte en av hans venner
lakonisk."

Så var det kanskje slutt med kom
mingæ og gaingæ der, nu da.

Men stopp en hal! Høsten eiter entret
han fallrepet på den gamle «kokæ» (
Og fra rekkene haglet hilsnene nedover
ham:

3 -Hiti®l6£immm
. Velkommen bars, dø.!
Da jeg fikk anledning til å hilse på

ham var ikke bemerkningen til å unngå:
Nå trodde jeg sikkert at du hadde

gitt hvalfangsten på båten!
Ær'u gæln! I fjor hadde jeg den

værste ihøsten i mitt liv. Da jeg satt med
gipsa bein og hørte kokæ tute adjø, da
holdt jeg nesten på å tute sjæl au, far.
Og så å være hjemme og ikke å være
halvsjuk en eneste dag, da gitt! Det
var fælt det. Ska si deg dennæ karen er
ikke riktig frisk uten at han har hatt sin
tørn av hvalsjuken om vinteren.

_______-__JH

En stowaway som såtte vår lille bys
dengang meget beskjedne politistyrke i
høy alarmberedskap var stortyven
som rømte fra «hotellet» bak Hvalmu
seet. Vi skal ikke nevne hans navn. Så
vidt vi vet lever han den dag i dag, og
vi skal ikke gi ham publicity utover det
han leilighetsvis skaffer seg seiv. Hvor
for han akkurat skulle plasseres på vårt
beskjedne statshotell, det aner jeg ikke.
Og hvorledes han kom seg utenfor «mu
rene» det skål vi la være usagt. Men en
notabel person var dette, med tre stjer
ner i «Polititidende», og politiet ville
gjerne beholde ham så lenge som mulig.
Vår venn stortyven viUe imidlertid ikke
legge beslag på gjestfriheten lenger, enn
høyst nødvendig. Og så" «reiste» han.
Sporene pekte ombord i «Solglimt». Men
«Solglimt» som var ex «Stockholm» og
fjordens lengste «slede», var etter om
bygningen fra monden passasjerliner til
flytende kokeri blitt noe. høyst innviklet
å finne frem i. Vrien for blindpassasje
rer' Og Vrang for dem som skulle lete et
ter «passasjerene». Det ble stor etter
søkning ombord i «Glimten». Jo, noen
og.hver hadde sett en som kunne svare
til signalementet. Inne i en av messene
mente man å.hatt besøk av en kar som
svarte til beskriyelsen. Ingen kjente
ham, men han opptrådte som om han
eide hele skuta. Ga ordrer i øst og vest
til messeguttene og spiste seg seiv god
dg mett. Det ble en lang jakt ombord.
Høyt og lavt gikk katt og mus-leken til
man endelig hadde musen i fellen.

STAI, JERN
Men da våren kom .

.Jo, takk, da var det den i gamle visen,
men da hørte vi ikke på ham.
iVi visste at det å «komniæ» og «gå»

det var halvparten av livet til denne
karen. «

Guds fred med ham der han hviler.

Og det var en av sommérhavnens før
stestyrmann. Han var en av verdens
mest utsøkte brumlebasser. Det han rakk
å få «trøkt ut» av seg mellom klokken 7
og «utskjæring» det kunne vanskelig få
plass i en middels. stor ordbok.

Men guttene likte ham. Hvorfor
'ble meg ikke klart på en god stund. En
dag falt det skjell fra mine øyne.

Ved middagstider la en motorbåt inn
til fallrepet og en mann kom styr
tende opp. Styrmannen møtte ham. Gan
ske pent begynte skipets første offiser
å spørre mannen om han ante hya
klokken var på dagen. Mén uten å vente
på svar kjørte han i vei med den saf
tigste og mest utbroderte overhaling som
vel noen mann noen gang har fått dyn
get over' seg. Den ulykkelige prøvde å

: forsvare seg, men uværet fortsatte å
strømme, nedover ham med dbmmedags

l brak og på en uhyggelig variert måte.

A/S CARL CHRISTENSEN & BRØDRE
Telefon 68 19 00 OSLO Telegr.: Ståljern

U RMAKER

ENDRE LINDDet finnes de som hver eneste vår
lover seg seiv og sine omgivelser at
nu skal det være slutt. Nu har de «gått»
sørover for Siste gang. Ennu med seson Kongensgt. Telefon 2297 Sandefjord

Leverandør av nautiske insiru-

menter, kompassar, Zeiss

prismekikkerter m.m. til skips

og fangstflåten

Plutselig gjorde styrmannen helomven- skogtjern med soldrypp i. Han vinket
ding og gikk. Den andre ble stående søn- på den gjennomhaglede:
derknust tilbake. Men der kom styr- Dø! Ovæpå det herre trur jeg vi
mannen igjen. Men bevares for en for- trenger en orntlig «morning» begge to.
andring! Latteren luret i hver eneste Stikk med inn i lugaren, dø.
skrukke i mannens ansikt og øynene En stillfarende kar som hadde stått
blinket og blunket og" var som blide ved siden av meg under intermezzoet si-

er plutselig:
Han er så'n, størmann. Bråkær f;

men det er bare hjertelag i'n. Det kc
mer så fort på'n. Men så går det 1
igjen, au.

Slik er det å gå. Slik er det i dag. Og slik var det i tredveårene da dette
billedet ble tatt. Men noe er forandret. I bakgrunnen ser vi «Thor Dahl -
bygget» før oppbygningen. Og se godt etter så ser De et av Vestfoldbanens

gamle lokomotiver komme tøffende langs det forlengst
forsvunne havnesporet,A/S NORCASCO - OSLO Kommæ og gå

SAMMIVEI,

Bg?JMißP^^^^¥^^'>:r " ""—"*" ' ' '
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TIME TRANSPORT

Commander C. O. H. KORSTVEDT, R. N. R.

ustav Vigelands vci 11, Oslo - Telefon 55 70 62, 55 70 7

Levert til hvaibaier „ENEREN" og JEMEREN"

Kjeler fra Foster Wheeler Corp., New York,

Pumper, Evaporatorer, Filter fra G. & J. Weir Ltd., Glasgow, Scotland,

Qljefyringsanlegg fra Swiimey Bros.. Ltd., Morpeth, England,

Generatorer fra Drysdale & Co, Ltd., Glasgow, Scotland.
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Det pelagiske bridgemesterskap
hvalfangernes bridgeturnering

Spillertallet øket ha 100 tii 144 på tre år
Og turneringsdagene er lestdager for hvalfange ne og deres damer

I 1949 startet «Sandefjords Blad» i samarbeide med «Larvik Mor
genavis» og «Tønsbergs Blad» det første pelagiske mesterskap i bridge
for våre aktive hvalfangere.

ninger ser vi' hvordan hvralen blir
skutt, flenset og bearbeidet. Di
plomet er holdt i farver.

Vi fant selvfølgelig også ut at det
måtte større lokaler til.

Ved velvillig imøtekammenhet
fra Ringshaug Badehotell, stilte di
redaktør Randgaard hele hotellet til
disposisjon.

Dette trengtes også, for i 1950
øket deltagerantallet til 104 mann.
Det ble delt ut premier til de 15
beste makkerparene. Vi nevner 10
av dem:

Vi hadde nok allerede tidligere ønsket å gi de bridgeinteresserte
hvalfangere underholdning. Vår ukentlige bridgespalte kunne riktignbk
gi dem tidsfordriv, men postforbindelsen er jo dårlig, og det ble lenge
mellem hver gang de fikk avisene.

I 1948 henvendte herr Jacob Kri
stiansen, «Kosmos IV» seg til vår
bridgeredaktør, herr A. Bredo Slet
ner, og spurte om ikke «Sande
fjords Blad» kunne påta seg å ar
rangere en bridgeturnering for
hvalfangerne.

Ideen ble selvfølgelig mottatt,
men hvordari skulle turneringen
legges an? Var interessen tilsteda,
og ville deltagelsen bli så stor at
det var strevet verdt?

Det kan ikke nektes at vi var litt
spent på om ideen fenget blant
hvalfangerne.

premier de 7 beste makkerparene
mottok:
1. Andreas Jacobsen/Anker Kihle,

«Southern Venturer»
2. Georg Kvist/Helge Halvorsen,

«Pelagos»
3. Birger Evensen/Oddvar Foyn,

;s m m

1. K. Johansen/A. Eriksen,
«Nornval»

2. H. Dahl/J. Diserud, «Kosmos
IV»

3. A. Carstensen/K. Haraldsen,
«Pelagos»

4. R. Moe/M. Valstad, «Thors
høvdi»

5. Eliassen/N. Nordmandbo,
« Norhval»

6. E. Lærum/T. Kviler, «Balaena»
7. P. Lunde/S. Knutsen, Do.
8. A. Jacobsen/H.Skaug,

«Southern Venturer»
9. H. Nilsen/N. Johansen,

«Kosmos III»
10. Bakerød/R. Kjærås, «Southern

Harvester»

«Balaena»
4. Magne Carm/Rolf Tollefsen, alinger,

«Thorshøvdi»
5. Torgny Flåtten/Gunnar Gjone,

«Norhval»
6. N. Nordmandbo/E. Eliassen,

Caltex
«Norhval»

7. Tormod Hansen/H. Th. Lyng,
e og leie

Vi hadde dog ikke trodd at den
skulle slå så godt an som den gjor
de. Hele 100 mann stilte til start
første året.

Resultatet var at vi måtte spille
både forsøks-, mellemheat og fi
nale.

«KosmosIII»
Nu var det jo lett å forstå at

hvalfangernes bridgeturnering
hadde fremtiden for seg.

Vi engagerte en kunstner på om
rådet, herr Søren Jensen, Oslo, til å
tegne et diplom for turneringen, og
dette diplomet er virkelig et lite
kunstverk. Som ramme rundt di
plomet følger vi et kokeri fra det
forlater hjemlandet og inntil det
atter er i havn. Gjennem småteg-

Vi hadde sant å si ikke leiet så
store lokaler at vi kunne la alle
møtes samtidig. På tross av det, ble
den første turnering en absolutt
suksess, og det var vel fortjente

Første året ble satt opp en vandre
pokal som skulle tilfalle det kokeri
som to ganger kunne oppvise det
beste 4-manns lag'. '

Allerede etter 2 år klarte «Nor
hval» å sikre seg pokalen til odel
og eie.

Årets turnering har nok de man
ge deltagere fremdeles i frisk erin
dring. Denne gangen var det hotell
Farris Bad i Larvik som lot oss få
alle de lokaler vi trengte.

Nu er jo Farris Bad Vestfolds
største på sitt område, men det
trengtes også. I år møtte det hele
144 mann til start, og da kan vi lett
forstå at kampen om de mange
premiene ble hard.

Det ble også i år delt ut premier
til de 15 beste parene:

1. O. Nilsen/H, Skovly, «Southern
Harvester»

2. Per Berg/Rolf Tollefsen, store pointspokaler. Den ene skj en
két av Ringshaug Badehotell, og
den annen av hotell Farris Bad.

«Thorshøvdi» /
3. G. Fjellvik/J.B. Hansen,' «Kos

mos IV»
4. L. Aindersen/Ulleberg, «Kos

mos IV»
5. E. Lærum/T. Kviler, «Balaena»
6. Flåtten/Mikkelsen, «Norhval»
7. Georg Kvist/Helge Halvorsen,

«Pelagos»
8. B. Melin/A. Johansen, «Thors

høvdi»
9. A. Gravdal/P. Lunde,

Pokalene ble oppsatt i 1950, og
følgende spillere har points:

Points
Johansen/Eriksen 15
O. Nilsen/H. Skovly 15
H. Dahl/J. Diserud 14
Per Berg/R. Tollefsen 13
E. Lærum/T. Kviler 12
Carstensen/Haraldsen 11
B. Fjellvik/J. B. Hansen 11
R. Moe/Valstad t 9
R. Andersen/Ulleoerg 9
Eliassen/Nordmandbo fT

Paul Lunde 6
T. Flåtten/Mikkelsen 5

«Balaena»
10. Kristiansen/Sv. Kongsten,

«Southern Venturer»
11. H. Dahl/J. Diserud, «Kosmos

IV»
12. John, Holm/Gunnar Svendsen,

«Kosmos III»
13. S. Holm/S. Pedersen, «Antarc-

S. Knutson
G. Kvist?/H. Halvorsen
Jacobsen/H. Skaug
B. Melin/Johansen
Nilsen/Johansen

stemt følelse- av at damene 'liker
seg godt.

Hotellenes orkestre spiller til
dans begge aftener, og det smitt
ende hvalfangerhumør kommer til
sin rett.

navn, men de som har det vesent
ligste arbeide har vi fremdeles ikke
omtalt, vtie»

14. Rønning/M. Østby, «Kosmos Det arbeide som faller på den
ansvarshavende leder blir jo det
vesentligste, men uten god hjelp
ville turneringen være ugjennom
førlig.

Hvalfangernes bridgeturnering
har vært så heldig å skaffe en med
hjelperstab som alle går inn for å
gjøre turneringen så vellykket som
mulig. Et slikt arrangement tren-"
ger selvfølgelig mange hjelpere,
men det er noen navn som går
igjen hvert år: Frk. Kirsten Kris
tiansen, fru Kari Christiansen, d'-
herrer Fritz Christiansen, Rolf
Nielssen, Karl H. Magnussen, Ha
rald Halvorsen, og sist' men ikke
minst lederens frue.

IV»
15. A. Fevang/Hammersland,

«Southern Harvester».
F. Gravdal 2

Bagerød/Kjærås . 1

Den spiller eller det makkerpar som
først oppnår 25 points.vinner po
kalen til odel og eie.

Pointsene er regnet ut slik at et
pelagisk mesterskap gir 15 points.
2. premie gir 13 points, 3. premie
gir 11 points osv.

Vi husker f. eks. godt da Madlyn
og Rolf Tollefsen underholdt med
virkelig god sang. Eller la oss tenke
på den siste turnering da herr Hel
ge Halvorsen . utkonkurrerte or
kestret med smittende og taktfast
munnspill.

Jo, fornøyelsen, dansen og det
gode humør gir seg mange utslag,
men så lenge turneringen pågår
hersker det absolutt alvor over
spillet, og samtlige deltagere går
inn for kampen med glød og iver.

Ja, når det gjelder iver, kan vi
ikke unngå å nevne deltagerne fra
landstasjonen Husvik Harbour. De
kom hjem fra feltet en fredag.
Hvalfangerturneringen skulle star
te dagen etter, og samtlige på
meldte stilte til start! Vi vil også
gjerne nevne alle som påtår seg
bryderiet med å spre innbydeiser
og utfylle tegningslister ombord, ;

Karer som Anker Christoffersen,
Roald Jahre, Harald Rismyhr, Sv.
Enge, Gunnar Watten, Bruun-Pe
dersen, Helge Halvorsen, Erling
Foyn, George Hansen, skipenes se
kretærer med flere har stor andel
i suksessen.

Premiene ved disse mesterskape
ne trenger også et kapitel for seg.
Alt er holdt i sølv, og det finnes
ikke bridgeturnering i Norge som
kan fremvise en lignende samling.

I år fikk vi også for første bevis
for at hvalfangselskapene setter
pris på vårt arrangement.

Neste pelagiske mesterskap vil
bli avholdt på Ringshaug Badeho
tell første og annen pinsedag 1952.

Egentlig-skulle det nu vært San
defjords tur, men her i byen er det
dessverre ikke lokaler som er store
nok.

Det var firma Bugge & Krogh-
Hansen, Tønsberg, som skjenkét to
premier. I tillegg til de ordinære
premier konkurrere» det også om 2

Ja, for store trenger lokalene å
være.

Alle de spillere som har deltatt
vet hvor.energisk disse assistentene
har gått inn for sin del av oppga
ven.Hvalfangernes bridgeturnering

består ikke bare av bridgespill:
Kløverkonge, ruterknekt, hjerter
ess og hjerterdame.

Resultatene foreligger så snart
som det er teknisk mulig, og hver
enkelt går inn for at det hele skal
være korrekt. De legger ikke Ut
regnirigerie fra seg før alt stemmer.

Når våre hvalfangere nu skal dra
nedover til de Antarktiske egne
igjen, får de som vanlig med seg
innbydeiser og tegningslister for
neste turnering, men ved siden av
dette, får de denne gangen også
med en underholdningskonvolutt.

«Sandefjords Blad» vil i kom
mende sesong gi sine lesere anled
ning til å delta.

jNu vil det føre for langt å la
alle bridgespillende hvalfangere få
være med, men samtlige spillere
som melder seg for neste års tur
nering vil få seg tildelt oppgåvene.

Vi håper at disse små problem
ene vil gi god underholdning, og
når vi atter møtes på Ringshaug
Badehotell neste år, vil de som øn
sker det få sine besvarelser be
dømt.

Tilslutt ønsker arrangørene av
hvalfangernes bridgeturnering sina
mange venner blant hvalfangerne
en riktig god sesong, og ønsker alle
bridgespillende hvalfangere vel
møtt på Ringshaug Badehotell til
kamp om det pelagiske mesterskap
i bridge 1952.

Nei, de fleste spillere har sine
virkelighetsnære hjerterdamer med
seg. I 1950, da vi henla turnerin
gen til Ringshaug Badehotell, falt

at vi inviterte spillerne
til å ta damer med. Det samme var
også tilfelle på Farris Bad i år.

Nu har det derfor utviklet seg til
å bli en turnering som ikke bare
de bridgespillende hvalfangere ser
frem til, men vi har også en be Nu har vi igrunnen nevnt. mange

Premiesamlingen ved fjorårets bridgeturnering
på Ringshaug Badehotell.

NRsg^v:

r 1 W Si m Hir ' ""__ l^nflTtTTiOslo, Sjofartsbygningen, v. 638, Kongensgt. 6.

Telefon Centralbord 4102 26. Telegr.adr. Specific

Newcastle 90, Crey Street. Telegr.adr. Specific.

TEKNISKE KONSULENTER

Besiktigelse av skib.

Tilsyn med nybygninger og reparasjoner,

Oslo, Sandefjord,
Newcastle on Tyne

G. Wills A Co.
Blektrfisk forretnins

Ant. installater for Sandefjord
Sandar, Tjolling, Hedrum og Branlanes

Torvet $ Telefon 3500

NIEUWE MATEX N.V.

ROTTERDAM
Westerlaan 10. Telefon 23280. Telegramadr. NIEMATtX

Tankinsiallasjon i Vlaardingen,

Ogsa anlegg i Amsterdam: Amaiex.

Tankinsiallasjoner-lagerplass.

Lagring av all slags animalske

og vegeiabilske oljer.

Spesialitei: Hvalolje, spermolje, siideolje eic.


