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I Over 300 nye begeistrede eiere

Stikk innom og bli med i gratisutlodningen på KPS kjøleskapet. Trekning 15. desember 1953.
Norges Husmorforbund og Norges Kjøpmannsforbund nedsatte en ekspertkomité 9 wr n n m  m i • i i i ji i  •
til å utvelge kvalitetsgevinstene til «Hva vi vil» toget og de 12 «drømmekjøkken» • hVb KOlOiyFer Og SlJOieSkSp CT Valgt aV fleOOe ekSperthOlDl

IFJORDS TIDENDES 92. ÅRGANG

hver uke!
Hoer Sørensen & Co.

Sandefjord

1000 husløse Italia Hvalfangerflåten drar sydover
• •

igjen
efter flommen «Sandefjords Blad» seoder ut hvaifaDgstoummer idag

Katastrofen har trolig krevet 100 døde
Reggio, 23. oktober.

(NTB—Reuter—AFP) Flom
katastrofen i Syd-Italia har tro
lig krevd minst 100 dødsoffer,
blev det opplyst offisielt torsdag
kveld. Noen nøyaktige tallopp
gaver over omkomne, skadde og
savnede er det ennu ikke mulig
å gi fordi en rekke landsbyer
fremdeles er isolert fra utenvec
denen. Et stort hjelpearbeid med
innsats av mannskaper fra hæ
ren, politiet, brannvesenet og av
frivillige er satt i gang, samtidig
som helikoptere fra det italien
ske flyvåpnét kaster ned mat
varer, medisiner og sengetøy fil
de hjemløse.

her fant man 49 mennesker som var
druknet. eller blitt drept under hus
som var styrtet sammen. Det er satt
opp provisoriske brakker og telt for
de hjemløse. Røde Kors mener at
minst 1000 er uten tak over hodet.

ø Hvordan ville De like 6 se
0 «nykjemmet» ut hele dagen?

Jf Prøv den nye CHESEtINE hår
jif krem. Den inneholder VIRATOL

jlj .... el nylt virksomt stoff
:ij >om får håret til å skinna

|l! efcsfro trivelig i lenger tid
enn før. Og VIRATOL finnes
bare i CHESEUNE harkrem.

|| Prøv denne silkefine hårkremen
f I dag. Den inneholder de fine
' ite oljer, emulgert til akkura

Av de detaljerte opplysningar
som er kommet om hendingene ka
tastrofenatten fremgår det at hele
familier blev tatt av flommen. Oli
ven-, appelsin og andre fruktmar
ker blev fullstendig rasert. Enkelte
landsbyer • er uten drikkevann og
hundrevis av hus og små hytter er
falt sammen.

JORDSKRED TRUER
LANDSBYÉR

Det området i provinsene Reggio
Calabria, Catanzaro OgCosenza som
blev rammet av skybruddet natt til
torsdag, er over 1000 kvadratkilo
meter stort. Man frykter for at tal
let på omkcmne vil vise seg å være
langt høyere enn 100 fordi det er
umulig å nå frem til de isolerte
landsbyene på grunn av oversvøm
melsene. De fleste omkomne er fun
net, i provinsen Reggio Calabria

Torsdag såtte to veldige jord
skred seg i bevegelse i retning av
landsbyene Cirellå og Croce Va
lanide og truer med å begrave dem.
Befolkningen har begynt å evaku
ere sine hjem.

Elvene i de ramte områdene som
fremdeles går strie, er fulle av
druknet kveg, griser og sauer som
føres ut i havet.

Farvel velkommen igjen. (Foto Erik Petersen.)

Like sikkert som hvalfangerne
drar sydover om høsten like
sikkert kommer Sandefjords
Biad's hvalfangstnummer med al
le opplysninger om den forestå

ende sesong og med artikler om
hvalfangst og hvalfangere.

7300 nordmenn er beskjeftiget
på sydhavsflåten i kommende se
song en økning på vel 500

mann. I dager og uker har det
hersket hektisk liv i de tre hval
fangstbyer. Det har vært og er en
hard påkjenning både for hval
fangstselskapenes kontorer og for
alle leverandørene, de mekaniske
verksteder, reperbaner selska
peries egne verksteder, kjøpmenn
og bønder alle har de arbeidet
under høytrykk for å få alt fer
dig til avreisen. Også i hvalfan
gernes hjem har det hersket tra
velhet for å få tøy og annet utstyr
i orden. Men nu slår avreisens ti
me. Idag går fl. kokeri «Abraham
Larsen» som første ekspedisjon
fra Sandefjord og så følger de
andre snart efter.

19 år gammel gult
kjørte 70 m i grøffceiiVy Bamble-sak

stevniDg ollait Telefonstolpe, 2 poréstolper av jern 9
veimerke, fjerde og? stakitt nedkjørtBrevik, 23. oktober.

Findal Indremisjon har på et
medlemsmøte besluttet å gå til
saksanlegg mot styret for Findal
Bedehus, og stevningen blev
torsdag innlevert til Bamble her
redsrett, slik at en ny Bamble
sak ikke er til å unngå.

Grunnen til saksanlegget er at
bedehus-styret nekter Findal In
dremisjon å benytte bedehuset
til sammenkomster av noen art.

Oslo, 23. oktober lebenken sitter en 19 år gammel
gutt fra Vinger som er tiltalt for
bilkjøring i påvirket tilstand og for
å ha; kjørt uforsiktig.

(NTB) Eidsivating lagmannsrett
har tatt til med den tredje og siste
trafikksaken denne uken. På tilta-

Under en biltur natt til den 8.
august iår kjørte han i grøften
ved Rasta i Vinger. Bilen fulgte
grøften 60—70 meter og rev ned
en telefonstolpe, to portstolper
av jern, og veimerke og gjerde
og stakitt langs veien.

Buss-streik

i Tønsberg

SLEPEBÅTEN «MOI»

er nu kommet frem til Bergens
båten «Hordnes», som har drevet
hjelpeløs omkring i Stillehavet i
fire døgn med brukket ror. Væ
ret er fint og hvis slepningen går
efter planen kan havaristen væ
re i Honolulu i løpet av tre—fire
døgn.

Ved Vinger og Odals herredshett
er han tidligere frifunnet for å la
vært påvirket av alkohol under kjæ
ringen, men påtalemyndigheten
mener at skyldspørsmålet er uriktig
avgjort og har derfor bragt åaken
inn for lagmannsrett.

Sjåførene ved rutebilselskapet
Farmann, som besørger trafik
ken i en vesentlig del av Tøns
berg-distriktet og den nordlige
del av Vestfold fylke, har beslut
tet å gå til streik efter arbeidets
slutt måndag. De krever at sel
skapet skal innta i arbeid igjen
en oppsagt funksjonær som had
de nektet å la seg overføre til en
annen stilling i selskapet.

Det er svære kvanta med varer som går til for å utruste hvalfanger -
flaten. Proviant, rekvisita, harpuner og tauverk tas ombord i kokerienes
store lasterom. Vårt billede viser havnekranen i sving med svære
tauruller som fra lastebilene føres over til fergene for derfrå å slepes
ut til «koka».

Norges handelsflåteGårdbruker
fra Hof drept 6.5 mill. br. tonn

Kom under traktor
da den veltet Flåten

-60
består av 5.747 skip
pet. under 100 tonnDen 54 år gamle gårdbruker Ar

ne Myhre fra Ende i Fon, omkom
ved en traktor-ulykke igår kveld.
Han var på vei hjem til gården sin
efter å ha pløyd på jordet med
traktor.

Oslo, 23. oktober.
(NTB) Den norske handels

flåten viste en samlet tonnasje på
over 6,3 mill. bruttotonn ved ut
gangen av tredje kvartal iår,
opplyser Statistisk Sentralbyrå.

I alt besto flåten av 5747 skip,
hvorav 60 prosent var under 100
bruttotonn.

tonn, blev kjøpt fra utlandet mens
vi solgte åtte skip på tilsammea
31,700 bruttotonn.

Ved en bergskråning gikk
traktoren bakover, og veltet med
den følge at den blev liggende
med hjUlene i været. Myhre
hadde en liten gutt på fanget,
men gutten blev bare lettere
skadd, Myhre døde på stedet. Det kom til 16 nybygninger på

tilsammen 81,600 tonn fra uten
landske verft i dette kvartalet,
mens norske verft leverte 28 skip
på i alt over 32 700 tonn.

Fem eldre småbåter på i alt 772

EN 31,500 TONNS TANKER
blev fredag sjøsatt i St. Nazaire
for den greske skipsfartsmagna
ten Aristides Onassis. Skipet
fikk navnet «Olympic Valor». DEN FØRSTE

«norsk-støpte» båt i gltss fi
berplast en 10 fot lang seil
jolle på bare 62 kilo vil i neste
uke bli laget på Lillestrøm

EN 29 ÅR GAMMEL DAME

fra Notodden er innlagt på Ski
en Lasarett for poliomyelitt.

: |F

den riktige krem-konsistensen.
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Gjerdefabrikk
Flettverksgjerder, smijerns

•porter.
Alt i smijern til nybygg.

Kunstsmie.

Knut Eogelstad
Fevang Telefon 1013
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Hushoidningens kraftkilde

JEAN B. LINAAE

Grumilagt 1860

Skibsmegler ©g: Unjeagrent
Agent for lATA

(International Air Transport Association)

Ordner og utsteder billetter for reiser
 pa sjoen og i luften

ISiog telefon 2086 - 4363
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VÆRET: MILDT
Det blir fortsatt mildt.
Værvarsler som gjelder til natt

til søndag:
Ytre Oslofjord: Påfriskende syd

lig bris. Skyet vær og noe yr eller
regn. Forbigående noe lettere vær
i eftermiddag, men ny tiltykning
fra ikveld. Moderat sikt.

Vestfold og Oslo: Påfriskende
sydlig bris. Noe yr eller tåke. Ster
kere regn fra i eftermiddag.

3imft*fjDr&* fim Konfirmanter
er irmbudt til fest i KUF iaften.

Østenstad og Hillestad skal delta
på festen.

jf|. Ansvarshavende redaktør:
r ARNE HOFFSTAD

Telefoner: På Folkeskolen
Redaksjonen:
Kontortid 7—15 og 17—2 8091

er det under innredning et sang
og musikkrom i kjelleren. Rommet
skal disponeres av byens sang- og
musikkforeninger

Nettredaksjonen
Red.sekr. Torleif Jacobsen

. 3636

. 3686
Redaktør Hoffstad . 2623

Ekspedisjonen B—l6.
Annonsetelefon, abonnement,

avisombringelse
Regnskapsføreren
Disponenten

I Laskenområdet
er nu under arbeid 15 hus

. 2073

. 3882

. 2623 36 eiger felt i Treschows skoger
Treschow-Fritzøe hadde under elg

jakten 44 felletillatelser, og felte 36
dyr. Av disse var det 22 okser og 14
kuer. Det er en fordeling vi anser for
å være meget gunstig og nær det
ideelle ut fra viltpleiesyn, opplyser
brukseeier G. A. Treschow til Øst
landsposten.

Faktor . 2016

Stabilisering
i kvalfangsten? På FK-dagen GRUDES målklær passer enhver figur,

Vi garanterer passformenMens hvalfangstekspedisjonene
ifjor dro sydover uten å ha solgt
oljen på forhand og med et yt
terst svakt og usikkert oljemar
ked, har man iår den relativt
trygge basis som en forhånds
solgt produksjon gir. De priser

Så megen spenning og uro er der
stadig i verden, at de fleste men
nesker på de kanter hvor forholdene
arter seg noenlunde rolige og sta
bile, som i Norden, nesten ikke re
agerer lenger. Vi leser daglig om

GRUDES ENEFORHANDLER
Karene går ombord. 3—400 mann.

Svære lysmalte .troppeskip med en
arbeidets armé ombord.

som begynner å male sjøen til
skum.

J^iCttf^JTuc^liU^.Det begynner å sige. Perspektivet
forandrer seg stadig. Kjente land
skapstrekk drar seg unda. Husene
blir mindre. Flaggene lyser tilslutt
som små røde farveprikker der
langt akterut. «Tranga» er man
igjennom, Sigrunnen er passert.
Kvernberget skjuler Langeby og
Vesterøya stuper i havet for å stik
ke hodet opp med Holtskjærfyret
på. Så går det ennu etpar timei
med manøvrering «att og frem» på
Sydosten for • korrigeringens skyld.

Farvel! Lev godt! Pass på deg
seiv! (nederst i fallreptrappen).

Takk for sist! Ja, så du er med
iår au! (når man er kommet vel opp
på dekket).

Mønstringsbøkene samles inn. Det
krysses av på lange lister. Kjente
fjes overalt. Men en og annen ny
kommer dukker opp inne iblant,
Førstereis-gutter, også storøyde,
litt tafatte til å begynne med. En
ny verden åpner seg for dem.

som er oppnådd nærmer seg imid- sammenstøt og opprør, om grense
krenkelser, om gjensidige beskyld
ninger for overgrep. Uroen er fak
tisk blitt en konstant del av tilvæ
relsen.
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lertid sterkt produksjonsomkost
ningene og slår fast at hvalfang
stens gullalder er forbi iallfall
for denne gang.

Under inntrykket av den stadige
spenningen og uroen rundt om i
verden føler mange mennesker
FN's arbeid som en skuffelse. De

mange og nesten endeløse drøftel
ser i organisasjonens mange konfe
ranser synes å bringe små resulta
ter. Og dog er det ikke så. De for
ente nasjoner er virkelig tross alt
blitt en faktor av avgjørende be
tydning i det verdensomfattende
fredsarbeid. Det har lykkes FN ved
resolutt inngripen. å stanse kom
munistaggresjonen i Korea. Det er
en seier for FN's idéer.

Idag drar «Abraham Larsen»Fra norsk side er det gjort hva
gjøres kan for å stabilisere hval
fangsten og et skritt på veien er
man kommet ved at Norges for
slag om en senkning av det totale
fangstkvantum blev vedtatt på
den internasjonale hvalfangst
konferanse isommer. Riktignok
blev reduksjonen ikke så stor som
man håpet, men en nedsettelse
fra 16.000 til 15.500 blåhvalenhe
ter er dog noe. Like betydnings
fullt for en stabilisering av hval
fangstnæringen er avtalen om
begrensning av hvalbåtantallet
et forslag som også blev fremmet
på norsk initiativ. I det hele tatt
gjelder det nu— med de lave olje
priser mere enn noensinne å
rasjonalisere driften og spare på
utgiftene slik at omkostningene
kan komme nedover. Den risiko
og usikkerhet som selve fangsten
gir er så stor at det skal ikke så
svært meget «utur» til før det kan
oppstå underskudd og tap.

Gamlekarene finner frem til lu
garene sine med skipssekken over
nakken og handwahsen i hånden.
De dukker snart opp på planen
igjen iført nyinnkjøpte overalls el
ler kjeledress utenpå landgangs
dressen. Så er det å henge over rek
ken og se ned i båten til sin del av
verden, vinke engang imellom, rope
en bemerkning, minne på noe som
ikke må glemmes, og forøvrig se
mest mulig uanfektet ut. Avskjeden
er alltid tung, Best å gjøre den så
lett som mulig.

Imens gjøres sjøklart. Bommene
låres og finner sitt leie. Lukene
skalkes. Ca* 400 nordmenn folger med

ekspedisjonen
Taubåtene er forlengst fortøydd

hj emme ved Framnæs.
En stillferdig travelhet lever i

mannskapslugarene. Brev efter brev
får sin fullendelse og puttes i kon
volutter. En siste hilsen hj em mens.
man énnu har landkjenning. Og så
er det om losen vil være så snild?

Som første kokeri fra Sandefjord
iår drar «Abraham Larsen» idag
sydover med ca. 400 nordmenn om
bord, og dermed er det første
«startskuddet» gitt. Det,neste hval
fangstfartøy som- forlater Sande
fjord er hvalbåten «Enern» og så
går det slag i slag.

«Abraham Larsen» skal iår fange
med 13 hvalbåter, som er reparert i
Durban isommer. Mange av karene
ombord i kokeriet tilhører hvalbåt
manskapene, og de går over til
fangst-båtene i Syd-Afrika.

Kokeriet har, idet det stevner ut
fjorden idag, fått en ny skipper.
Olaf Westrum, Sandar, har tatt over
efter Eugen Christoffersen, Huvik.
Westrum har vært ansatt i selska
pet i flere år, og i de siste sesonger
har han vært 1. styrmann og over
styrmann på kokeriet.

JO, så snild er losen- bestandig. Og
han bærer tallrike hilsener med seg
der han som siste mann går ned
fallrepet som ennu en gang er blitt
låret. Losbåten legger fra. Fallrepet
heises opp. Svinges over rekken. Og
så hilser skute og los hinannen med'
tre støt av henholdsvis brumlebass
og skingrende båtsmannsfløyte.

Koka dreier av. Kursen er satt!
Farvel! Og på gjensyn!

Sammivel.

«Forlandet» og «David» kommer
glidende. Losen er på broen ved si
den av kapteinen. 1. styrmann foran
på bakken. 2. styrmann akter på
poppen. Båtsmannsfløyter skingrer.
Stemmer som bærer runger. Små
iltre motorbåter stryker -inn til land
mot landfestene. Wirer og trosser
lempes av. Spinner som slanger
gjennom sjøen. Hales inn over nok
kene.

Mén FN's arbeid gjennom dens
mange og forgrenede ledd vil aldri
kunne bli effektivt nok om der ik

ke kan skapes en ny mentalitet i de
enkelte folk og i det enkelte men
neskesinn. FN blir nettopp så sterkt
som dens minste ledd, og dette ledd,
det er det enkelte menneske. Det er
du og jeg.

Det er dette vi skal huske på FN
dagen idag, lørdag 24. oktober!

Sandefjordskokeri-Pass beina! Vil du ha klept
dem a'!

En farlig wireløkke leker bjørne
saks med seg seiv. Ankerspillehe
knurrer og jamrer seg. Kjempeløk
ker glir ned i kjettingkassene hvor
påpasselige matroser står ferdig
med krokene og trekker «klokke
kjedet» tilseg. Ved klysset står en
kar ferdig med vannslange og spy
ler av Sandefjordsfjordens bund
søle. Tilslutt henger klokkepynten
på plass.

enes avgang
I oversikten over offiserer og

skyttere på fangstflåten kommen
de sesong-på annet sted i dagens
avis, har vi oppgitt avgangen for
«Sir James Clark Ross» til 10. no
vember. Kokeriet skal ikke gå før
dagen efter, altså 11. november.

Avgangsdato, for «Kosmos III»
er 5. november og for «Kosmos IV»
er den 7. november.

I Kvelde
arbeides det stadig intenst for å

skaffe Gyldnarheim et piano og i.
kveld arrangeres en ny underhold
ningsfest til inntekt for formålet.OLAF WESTRUM, SANDAR

det som er gledeligst ved situasjo
nen. Det gir tross alt visse håp
om at man ennu i en del år frem

over kan få nyte godt av de inn
tekter hvalfangsten gir? seiv om
de ikke vil flyte så rikelig lenger
som de gjorde i høykonjunkturens
dager.

Forøvrig tillater vi oss å sitere
av Anders Jahres forholdsvis op
timistiske uttalelse i forbindelse
med «Kosmos»-jubileet. Han ut
talte da til vår avis:

Taubåtene begynner å nappe.
Små motorbåter som har hengt
kjærlig fast i fallrepet må la gå.
En og annen båt kommer speedende
med efternølere. Heseblesende opp
fallrepet. Endelig siste mann vel
ombord. Fallrepet løftes noen fav
ner tilvers og gjøres fast.

18.500 tonner sjøsatt for
Anders Jahre i BelfastEnda to Thor Dahl

hvalbåter får motorNorsk hvalfangst har hatt
mange vanskeligheter a kjem
pe med i årenes løp, men hval
fangstens menn har alltid vært
i besiddelse av en viss tilpas
ningsevne som har bragt de
riktige resultater. Ved at der
vises en viss elastisitet fra alle
de som er knyttet til den nor
ske hvalfangstbedrift fra øverst
til nederst, tror jeg bestemt at
denne for vårt land så viktige
industri også skal klare seg i
fremtiden.

Put-Put! Put-Put!
Put-Put! Put-Put! (NTB—Reuter): Den norske

charge d' affair ved ambassa
den i London, Frithjof Jacob
sen, og skipsreder Anders Jahre
var til stede da 18,500-tonneren

Belfast,23. oktober. «Jaranda» blev sjøsatt i Belfast
fredag. Tankbåten er bygget ved
Harland "og Wolffs skipsverfter*
for Jahres rederi.

Motorbåter i sverm omkring, men
i respektfull avstand fra skruene

Ingeniør Niels Winge Søren
sen hos A/S Thor Dahl fortel
ter til Sandefjords Blad at en
da to av selskapets hvalbåter
skal få motor. Hvålhåtené
«Thordønn» og «Thorgry» blir
liggende hjemme ivinter og
man begynner derfor å fjerne
det nuværende maskineri i lø
pet av vintermånedene. Fra
neste sesong får A/S Thor
Dahl fem motorhvalbåter, idet
de tidligere korvetter, «Thor
slep» og «Thorørn» ombygges
ved Framnæs mek. Værksted
til motorhvalbåter. De skal
begge på fangstfeltet iår.

Tilbake står det da bare å ønske
alle våre aktive hvalfangere en
riktig god sesong. Måtte det bli
bra fangstforhold og rikelig til
gang på hval. Bedre ønsker kan
vi vel ikke gi dem med på turen
sydover. Lykke til!

«Jaranda» blev døpt av fru
J. S. Baillie som er gift med
London-direktøren for skips
verftet.Onsdagsbadingen er

nu i full gang
Gulrussen i Sande

fjord har valgt styreMen besøket kunne gjerne
vært bedre

I «den stilel tid», Ira vår til
høst, nytter det ikke å holde ba
det åpent på onsdager. Men nu er
onsdagstaadingen i full gang igjen,
og besøket hittil ligger temmelig
nøyaktig på samme nivå som ifjor,
sier bestyrer Arne Hem i en sam
tale med Sandefjords Blad.

Og søkningen er såpass stor
at man fortsatt vil holde åpent
også om onsdagene?

Vi vil i så henseende strekke

Styret for gulrussen 1954 blev valgt
for en tid siden og fikk denne sam
mensetningen: Formann: Svein
Gjerstad, nestformann: Erik Han
sen, sekretær: Elling Melle, kasse
rer: Laila Karlsen, styremedlem
mer: Kari Johansen og Roar Olaf
sen.

For de aktive hvalfangere betyr
det meget at hvaloljen er for
håndssolgt. Det gir en tryggere
basis for arbeidet, også fordi
chansene til at ekspedisjonene
skal ut igjen i den følgende se
song er så meget større. For Nor
ge i sin helhet og særlig for
Sandefjordsdistriktet er stabili
seringstendensene i hvalfangsten

Nordmannsforbundets
julehefte 1953

er i disse dager kommet i hande
len. Av det interessante innholdet
merker vi oss Gøsta af Geijerstams
skildring av et sommersamvær med
Sigrid Undset, Bjørn Rongens ar
tikkel om den norsk-amerikanske
senator Knute Nelsons besøk i Nor
ge og Carl E. Paulsens artikkel om
brødrene Christophersens virke bå
de i Norge og i Argentina.

Styret har allerede trått i virk
somhet da det nylig arrangerte
elevaften på Folkets Hus. Idag, lør
dag, står derimot Gymnasiesam
funnet for festen som blir arran
gert på Tegnesalen.

LOMMELYKTER
STAVLAMPER

oss så langt råd er, i det håp at
onsdagsbadingen efterhvert vil
bli mer og mer populær. Vi har
åpent fire timer hver onsdag, méd
dampbad for herrer, og karbad
for såvel damer som herrer. Som
sagt, besøket nu er ikke dåriigere
enn på samme tid ifjor - men
skriv at vi mer enn gjerne ser at
det blir større. Det skader ikke
om for eksempel karbadene blir
flittigere brukt om onsdagene,

— Hvordan er søkningen til ba
det på de «sikre» badedagene, fre
dag og lørdag?

God. Meget god.

BATTERIER
(også vanntette)

SYKKELBELYSNING
Shoppingvesker  Damevesker
Kufferter  Lærmapper  Leker
Leker  Leker  Prima, stor
Sportsvogn 95.-  Souvenirs
 Pen tnnramning på dagen  

 Antikvariat  

Husk Fyndalls garn
til voksne og barn!
Strømper også! HALVARD ANDRES EN

vis a vis Iris og Gadella,

JL jl åi

.4éßéi.

De slitesterke og varme
arbeidsklær for Syd-
havssesongen finner De

i godt utvalg hos

JOHN JOHNSEN
Storgaten

APOTEKET HVALEN

Bar vakt denne uke og lukker kL 17.
Vakthavende apotek er Sondag

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

Vakthavendes adresse og telefon.
nummer oppslatt pa apotekets dor.

LjEGEVAKT :
DR. RUSTAD

Hystadveien 15
Telefon 4111

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

t
Min kjaere strevsomme mann

Johannes Tandberg

dode fra meg idag, 79 ar gam
mel.

Gogstadveien 23.10.1953.

Erikka Tandberg.
Fores til kapellet iaften, 10r

dag kl. 18.15.
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«Enern» sydover i videnskapelig I ndrumsdals
mann klemt
ihjel av bilentfeneste

Den 60 år gamle Fredrik Sole
rød, Råen i Undrumsdal, døde på
Sentralsykehuset i Tønsberg igår
natt efter at han torsdag var ut
satt for en ulykke i sin garasje.
Han skulle starte sin lastebil med
håndsveiven. Bilen sto i gear og
gikk fremover da motoren star
tet. Solerød blev presset så kraf
tig mot garasjeveggen at det*
blev trykket ut.

Professor Johan T. Ruud båper
merket 500 hval

Viktig at alle merkepiler som blir funnet ved
flensingen blir tatt vare på

Vi håper at den hvalmerking vi skal foreta i Sydishavet skal
kunne gi oss endel gode holdepunkter med hensyn til beskatningen
av hvalen og hvalens gang. Før krigen blev det også foretatt hval
merking, og man kan si at årets merking er en fortsettelse av dette.
Vårt arbeide skal være et ledd i arbeidet med å konservere hvalbe
standen, og vi må håpe at merkingen vil gi et godt resultat. Profes
sor Johan T. R u u d forteller dette til Sandefjords Blad under korri
geringsturen med hvalbåten «Enern» igår.

Kåper frakr. 224.
Swaggere » » 263.

2 norske fly
nødlandet

på fotballbane

Kjoler » » 75.—
Drakter

Merkingen skal foregå fra «En
ern», og måndag setter den mo
derne motorhvalbåten til A/S
Thor Dahl kursen sydover. Det er
National Institute of Oceano
graphy og Statens Institutt for

Hvalforsking som skal foreta
merkingen, mens de norske .en
gelske og hollandske hvalfangst
selskaper bestrider utgiftene til
driften av «Enern» i den tiden
den er beskjeftiget med hvalmerk
ing. Deltagere i. ekspedisjonen,
foruten professor Johan T.Ruud,
er Per Ølnes, Norge, engelsk
mannen Robert H. Clarke og
hollenderen W. van Utrecht.
Merkingsarbeidet vil bli foretatt i
en måned før den ordinære lang
hvalfangsten begynner i Sydisha
vet, og efter utført arbeide vil eks
pedisjonens medlemmer bli land
satt i Husvik Harbour på Syd-Ger
orgia, unntatt Per Øines, som skal
foreta biologiske eksperimenter
ombord i «Thorshøvdi».

syn til under ordinær fangst, men
dette håper vi afc føreren av «En
ern», hvalskytter Martin Ma r
t hi n s e n, skal kunne hjelpe oss
med, Han har erfaring fra mange
års virksomhet som hvalskytter i
Sydishavet. Skulle det vise seg at
vi kommer til å merke hval som er
under minstemålet vil det bli opp
notert.

Professor Johan T. Ruu

KJOLEHUSET A/S
200 tilhørere

fil stemningsfull
orgelkveld forening

Jernbanealléen

Fiyverne og 2 passasjerar
slapp med noen skrammerKjøligere vær til

over nyttår
Oslo, 23. oktober. ]

Vi håper, når fangsten avslut
tes til våren, å kunne avgjøre om
beskatningen av hvalbestanden i
Sydishavet er for stor eller ikke.
Merker vi 500 fangbare hval, og
det under flensingen ombord i ko
keriene blir funnet, for å ta det
drastisk, nær opp til 500 piler er
det fare på ferde. Dessuten håper
vi ved merkingen å få mere ma
teriale til å bestemme hvalens
gang i Sydishavet.

(NTB) To av flyvåpnets Fair
child-fly, som idag skulle fly fra
Værnes til Fornebu, måtte ved
17-tiden i eftermiddag nødlande
på en fotballplass ved Sand,
midtveis mellom Gardermoen og
Jessheim. Flykommando Østlan
det melder at flyene blev sterkt
skadd, men de to flyverne og to
passasjerer kom fra nødlandin
gen med übetydelige skrammer.

Det var omkring 200 mennesker
som hadde fulgt organist Ferd.
Knudsens innbydelse til den
første orgelkvelden i Sandefjord
kirke igår og det blev en vakker' og
stemningsfull minneaften på. kir
kens 50 års dag. Vi er også sikre på
at både organist og fiolinist er me
get glade over at søkningen blev så
bra. Det skulle love godt for regel
messige orgelkvelder i fremtiden !
; Vi tror at organist Knudsen har
lagt megen omtanke i programmet
og oppbygg-ingen på lang sikt. Det
er helt riktig når han bare lar kon
serten vare en time og at det er
korte, pauser- mellem numrene. •
Gårdsdagens program var forøvrig
meget sordinert og hadde ingen av
orgellitteraturens store, tunge og
for tilhørerne krevende verker. Vi
tar neppe feil når vi tror det er me
nirigen gradvis å øke programmets
tyngde. I motsatt fall var gårsda
gens program en smule for still
ferdig og dempet.

Det gav imidlertid et levende
billede av hvilke rike registrerings
muligheter det nye kirkeorgel har,
i herlige klangvirkninger og styr
kevariasjoner. Det var vesentlig
verker med jevn og enkel melodi
føring og det var først i Walthers
Partita til avslutning at organist
Knudsen riktig fikk vise sin drama
tiske styrke.

Fiolinisten Grant Engvik assi
sterte i en mellomavdeling med tre
vakre fiolinkomposisjoner, som han
fremførte med sin vanlige sikker
het og varme tone. Her var organi
sten en behersket og god akkom
pagnatør.

hadde årsmøte på Hotell Atlantic,
Sandefjord, igår. Overlæge Fre
drik ' Mellbye, Helsedirektoratet,
holdt foredrag om «De akutte in
feksjonssykdommers epidemiologi.»

Valg på styre gav følgende ut
fall: formann, læge Oddvar Fjeld
bo, Sandefjord, styremedlemmer:
overlæge Per Foss, Holmestrand,
overlæge Levy, Larvik, distrikts
læge Næss, Sem, og læge Johan
Knap, Sandefjord.

Muligens sne i slutten av
november, sier Kveldemannen
I tiden fra 13. august frem til

igår 23. oktober har været vært
skiftende. Det har vært mildvær
med regn. Dette forutsa Harald
Nilsen Gjone på et tidlig tids
punkt, og vi spør ham nu hvordan
været vil bli i tiden fremover?

23. oktober flytter Merkur
på seg. Den flyttes ikke meget,
men forandringen vil bevirke kjø
ligere vær. Det er slutt med som
meren nu. Det vil bli kaldt til over
nyttår.

Hvor kaldt blir det?

Flyene tok av fra Værnes kl. 14,05
og forsøkte før nødlandingen å ta
seg frem til Gardermoen, men
greidde det ikke på grunn av sterkt
redusert siktbarhet i området.

Det er viktig at alle piler som
blir funnet under flensingen
ombord i kokeriene blir tatt va
re på, slik at vårt resultat blir
så godt som mulig.

1,5 millioner granplanter utsatt
Merkingen må til en viss grad

foretas med forsiktigiiet, og mer-

i Vestfold.
Fylkets skogsjef, herr Trøtten,

forteller at resultatet av skog
plantningen iår er at der er ut
plantet ca. 1,5 millioner planter i
Vestfold.

—i Det vil bli tele i bakken, sier
Nilsen, og Vintergaten tilsier at
det muligens vil bli sne ca. en må
ned før jul. Det vil si meget med
sne i vinter. Når vi ser på Merkur
kan man forutsi værtypen med
sikkerhet, avslutter Harald Nilsen
Gjone sin profeti.

OBSERVASJONER

Barometerstand idag 754 mm.
Temp. kl. 8 11,5 gr.
Høyeste temp. siste døgn 11,5 gr.
Laveste temp siste døgn 7 gr.
Nedbør 5 mm.

I 1952 var tallet 1,3 millioner.
Skogselskapets program går ut på

å øke plantningen til 3 millioner
pr. år.

1 års fengsel
for råkjører

fra Oslo

! m* ('u glemme ågå innom i

I||4 Sandefjord Papirhandel

/"T/A V fIP og kjøpe et juletre og julehefter til

I r"©' Åx\ julepakken! Gåven ellers iår har

( o også kjøpt den Et flott reise-

A ( etu*' JeS spår han blir glad!

Råkjøreren Leif Gunnar Bjørn
stad blev i lagmannsretten igår
dømt til ett års fengsel. Bjørn
stad kjørte 9. april i hjel den 17
år gamle syklisten Odd Unding i
Havegaten i Oslo.

Ved straffeutmålingen er det
tatt hensyn til at tiltalte under
kjøringen viste grov uaktsomhet,
og at han såtte farten opp efter
kollisjonen, og ikke ytet hjelp til
den skadede. Retten fant ingen
særlig formildende omstendig
heter. Av generalpreventive hen
syn blev dommen übetinget.

kepiltme bør helst sette seg fast i
livalen-.bak ryggfinnen. Kommer
merkepilen foran ryggfinnen må
den helst £å.inn i ryggmuskulatu
ren. Det kan yære fare for dyret
hvis pilen skulle vgå inn i buken,
mellom to ribben for eksempel og
inn til hjertet. Av sikkerhetshen
syn vil pilen bli innsatt med peni
eilin, og det håper vi skal forhin
dre infeksjon.

«Enern» skal efterat Cape Town
er anløpet sette kursen rett syd til
iskanten hvor så merkingen tar
til. Vi regner å være ved iskanten
20.—25. november og ca. en må
ned senere blir ekspedisjonen
iandsatt i Husvik Harbour.

Konserten sluttet med «O, bliv
hos mig».

Efter denne første vellykkede or
gelkveld venter vi oss meget av de
kommende musikk-kvelder i kir
ken.

E-t xxyt* navzi!Det er også meningen å fore
ta en del andre videnskapelige
undersøkelser, blant annet med
ekkolodd efter krill.

I 1066T. J,
møttes Harald Hardråde
og Harald Godvinsson til
bitter strid ved STAM
FORD BRIDGE.

500 HVAL ER MÅLET Efterat ekspedisjonen er land
satt i Husvik Harbour skal den
fortsette med å eksperimentere
med merkepiler, som blir utstyrt
med stoppere. Stopperne håper vi
skal virke slik at seiv om en pil
skulle treffe på et utsatt sted,
skulle det ikke være noen fare for
dyret fordi den stopper i hvalens
spekklag.

Sandefjord
Menighetspleies

ju leu Modning

Stor gards
brann i Hof

Vi skal forsøke å få merket så
mange som mulig, kanskje 500
dyr, men det avhenger mye av
hvordan værforholdene blir, og
selvsagt også av tilgangen på
hval. I første rekke skal vi merke
blå- og finnhval, men det er også
mulige at vi kommer til å merke
både knøl- og spermhval. Déltag
erne i denv videnskapelige ekspedi
sjon greier heppe å avgjøre om en
hval er større eller mindre enn
minstemålet, som man må ta hen-

i!%

En eksplosjonsartet brann her
jet igår gården Stigen ved Kop
stad i Hof. Mens eieren, Hans
Stigen, holdt på å treske på lå
ven, begynte det plutselig å
brenne i en del tørr halm ved
treskeverket, trodig som følge av
gnister fra verkets elektriske
motor. I løpet av få minutter stod
låvebygningen i flammer.

Det er en stakket tid igjen,
og så er julen inne,
og lys skal skinne på vårt juletre.
Så tør vi tro, vår bønn skal veienEkspedisjonens medlemmer

L kommer hjem med transportski
pet «Orwell».

finne,
til alle dem som andres nød kan se

Bekk dem en hand, for her er dyre
tider,

ja, der er nød i mange, mange hjem.
Og det er mange som med sykdom

strider,
la oss i stillhet hjelpe dem.

y ÆHk   (  
mm i €J ski ss

Eieren og hans 14 år gamle sønn
greidde å redde ut hele besetningen,
som besto av ni storfe, to griser, +o
hester og en del høns. Likeledes fikk
de reddet ut en lastebil fra et vogn
skjul, som også . blev antent og
brant ned. Redskaper og avling
strøk med.

Er du av dem som sitter lunt og
godt

og hilser julens budskap i det godeleverer jeg: hjem,
så husk på dem, som har det trangt

og smått.
Ja, la oss ikke glemme dem.

SEMENT

BLOKKER

RØR

JERN

Kom Ja oss hjelpe, så langt vi
formår

en gledelig jul vi alle får.
La julens budskap bli alles eie,
så ingen skygger slører dagens veie

G. V.

tjZ o -gri. jg> . Kjemp

Jimmen for å skape «den risikofrieress». Det vellykkede resultat er:
MURSTEN

TAKSTEN

Foredrag om bibel
handskrifter

i Folkeakademiet

FIBERPLATER

OVNER

ogKAMINER

for lang tids bruk
Folkeakademiet i Sandefjord

får imorgen besøk av dr. theol.
Arvid S. Kapelrud som skal tale
om «De 2000 år gamle bibelhånd
skriftene fra hulen ved Dødeha
vet». Det dreier seg om bibel
håndskrifter som blev funnet i en
huie ved Dødehavet i 1947, et funn
som vakte berettiget oppsikt over
hele den kristne verden. Kapel
rud er dosent ved Oslo Universitet
og vil utvilsomt gi tilhørerne en
interessant og morsom beretning

Eneforhandler:

72.
Aagaards Plass Telefon 3799
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Min inderlig kjære søster,
svigerinne og snilde tante

Randioe Thomassen
døde stille og fredfullt på Fyl
kessykehuset idag.

Stavanger/Sandefj ord,
21.10.1953.

Travle dager på
bryggen Dypt savnet av oss alle.

På familiens vegne
Dagny Ottesen
f. Thomassen

Det er travle dager på bryggen i
Sandefjord om dagen. Alle hval
fangstekspedisjoner skal ha sin ut
rustning ombord. Bildet øverst vi
ser lossing av sildetønner til hval
fangstflåten fra en Lindesnes
skøyte, og det er to av funksjonære
ne hos Hans Sperre A.s som tar
imot. På det nederste bildet er det
materialer til «Abraham Larsen»
som tas ombord på en ferge.

Begravelsen foregår fra San
dar kapell tirsdag 27.10 kl. 13.

KdAÉB ag* fllibfanSild er bra mat, og her losser man sildetønner fra en Lindesnes-skøyte.
Det er to av ekspeditørene hos Hans Sperre A/S som tar imot tønnene
som kommer opp fra rommet.

Lørdag
Indremisjonens Hus: Ungdoms

kveld kl. 19.30. Sekr. Fried ta
ler. Bønnemøte kl. 19.

Store Bergan Indremisjon har
høstfest på Sole lokale kl. 19.
Tale av sekr. Wiersholm.Mer veilys i Sandar

Søndag.
Framnes søndagsskole kl. 11Veilyskomitéen i Sandar hadde

møte igår under ledelse av for
mannen, lensmann Sandkleven.
Det torelå en rekke ansøkninger
om veilys på forskjellige streknin
ger i Sandar. I de tilfelle hvor
det dreide seg om offentlig vei'
blev så godt som alle ansøkninger
anbefalt. Veilyskomitéens innstil
ling blir oversendt formannskapet
idag.

Sandefjord og Sandar HV.
skyter på Hotvedtbanen

infanteri Tirsdag.
Huvik Støtteforening møte kl.

18.30 hos fru Lena Larsen,
Åbol.

imorgen
Metodistkirken

Søndag kl. 10.30 evangelist Er
vik.

For lære karabinens gcde egenskape
og egenheter!

Ungdomsforeningen
Søndag kl. 19.30 Bibeltime vedFredning av laks

og sjøørref

Som man vil ha sett av annonsen
igår skal Sandefjord og Sandar HV
ha skarpskytning på Hotvedtbanen
imorgen.

Øvelsen er for infanteriet
pluss flyvarslingsmannskapene på
Mokallen altså ikke for styr
ken i Folehåvna, forteller løytnant
Reidar Øvrum, som vi hadde en
samtale med igår kveld.

Og han fortsatte: Når vi har gjort
en hel-dagsøvelse av denne øvel
sen, har dette sin årsak i at vi tren
ger adskillig flere tjenestetimer i
dette halvåret, og den mest populæ
re og på samme tid nytteste måte
å oppnå dette på er å arrangere en
sammenhengende dagsøvelse. Øvel
sen skal ikke på noen måte være
konkurransemessig preget, den blir
lagt opp og gjennomført som en
grundig, trening i å behandle mau
serkarabinen og å lære den å kjen
ne, slik at man, så å si seiv glir inn
i sikte- og skytefunksjonen auto
matisk. Karabinen er nemlig et
godt våpen og ypperlig egnet for
HV. . • I

det kan han bare når han kjenner
skyteteknikken og våpnet grundig.

Tar man sikte på noen mere
feltmessig og konkurranselignende
opplegg senere?

Ja, det kan du være sikker på
at vi gjør! Men det blir altså sene
re kanskje ikke før sneen et
kommet. Det er derfor om å gjøre
å trene nu. Det hender jo at vini
teren overrasker oss med tidlig sne.

Og derfor må alle møte?

Her lastes materialer på en ferje, som skal slepes
ut til «Abraham Larsen». pastor Hillestad. Bønnestund

Indremisjonens Hus

Celeber maleriutstilling
Sandefjord Kunstforening

Vi vil gjøre oppmerksom på at
laks og sjøørret er fredet fra 26. sep
tember til 14. april.

Til alle de som driver med lyst
ring om kveldene vil vi si: La nu
ørreten få fred for iår. Vi har en
ganske bra stamme med ørret i
fjorden, men skal den beskattes ut
over høsten, så tar det ikke mange
år før den er totalt utryddet.

• Man kan også nevne at ørreten
på denne tid av året er en meget
dårlig matfisk, da den er nærmest
syk, fordi den er full av gyteferdig
rogne eller melke.

Vi vil også be de som er ute og
lystrer om å la ruser og sanketeiner
i fred, da det ikke er morsomt for
yrkesfiskerne å få fiskeredskapen
ødelagt ved uvettig lystring.

Ta hensyn til vår appell; slutt
med lystring av ørreten for iår, så
den resterende bestand kan få an
ledning til å gå opp i bekkene for
å gyte.

Avslutningsfest for ungdoms
uken søndag kl. 18. Sekretær Fried
taler. Sang av Koret, Bevertning.
Alle hjertelig velkommen.

Det er møteplikt for alle, ja.
Vi har ikke lenger anledning til å gi
permisjon lokalt. Bare i enkelte på
krevde tilfelle kan områdesjefen gi
permisjon. Det er blitt strengere
med dette, både av hensyn til den
enkelte soldats dyktighet og av hen
syn til kampenhetens effektivitet.

Det blir altså å møte

Salem

Arbeider av vårt lands fremste malere -
Søndag møte kl. 11. John Sø

rensen taler. Bratlien deltar. Søn
dagsskole kl. 12.30.

Utlodding til inntekt for kreftsaken
Sandefjord Kunstforening åp

ner søndag en utstilling som sik
kert vil vekke den største opp
merksomhet og interesse hos alle,
og særlig hos alle de som er glad
i god kunst. Det er Kreftforenin

ste eldre og yngre kunstnere, og
vi nevner noen få navri: Reidar
Aulie, Harald Kihle, Håkon Steil
stadvold, Rudolph Thygesen, Er
ling Enger, Aage Storstein, Jacob
Weidemann, Jean Heiberg, Per
Krohg, Willi Midelfart, Søren
Steen-Johnsen, Henrik Sørensen,
Dagfin Werenskiold og mange fle
re.

På Sandar klokken 8,30 eller
på Hotvedtbanen klokken 9. Vi tar
det ikke så høytidelig med felttrans
port til en øvelse hvorav ikke
transporten seiv er endel, slutter
kompanisjefen.

gens lotterigevinster som består
av i alt 137 målerier og grafikk.
Av disse gevinster vil et utvalg
utstilles her, målerier av 30 kunst
nere. Det som kommertil å gjøre
utstillingen så severdig er at hil
dene er utført av vårt lands frem-

Atgeir.
Kan man si noe om program

met?
Det skal skytes på 100 meter og

på 300 meter. Alle skytevåpen har
små individuelle egenheter efter
som været er og hvor langt unna
målet ligger. Disse egenheter er det
soldatens plikt å regulere men

Vraket ved Rakke
båene

Utstillingen vil som nevnt åpne
søndag; men vil fortsette i tre da
ger til, nemlig måndag, tirsdag og
onsdag eftermiddag. På utstillin- ;
gen vil det bli anledning til å kjø-?
pe lodder, men også i byen ellers
er det loddsalg i noen forretnin
ger. .

Kreftsaken er en sak som kal-;
ler på oss alle. Kreft er en uhyg
gelig sykdom. Over 5000 menner
sker dør hvert år i Norge av kreft.
Ved å kjøpe et lodd i Kreftfore
ningens landslotten kan De være
med på å øke mullghetene for en
effektiv bekjempelse av kreftsyk
dommene.

Gå derfor en tur inn i Kunst
foreningens lokaler i Kurbadet og
se den fine utstilling og kjøp lod
der — og skulle De være så hel- ;
dig å vinne et av disse billedene
ville de sikkert bli lykkelig over
gevinsten.

Trekningen finner sted 5. de
sember.

Ærbødigst Frelsesarmeen
LørU. kl. 19.30 Ukens festmøte.

Løytn. Dahl leder. Kapt. Brustad
og kameratene deltar. Entré 50
øre. Sønd. møter kl. 10.30, 19.30.
Mand. Hjelpefor., Mannsforb.,
Ungdomsfor. Tirsd. Hjemforb.
Strengem.øv. Onsd. Møte. Veik.

Sandar Fiskerlagr.

Havnedirektøren skal undersøke
om det bør fjernes

Sandar og Sandefjord
går til voldgift med

Jransformator-

For en ukes tid siden gikk et
torfartøy, «Steffen Næss», på vra
ket av det danske fartøyet «Bus
sard» som. ligger på en av de aller
ytterste Rakkebåene. Det blev ved
den anledning påpekt at vraket var
mangelfullt merket. Slik det nu lig
ger representerer den en fare og en
«felle» som allerede et fartøy er
gått rett i.

Havnefpgd Ole Jørgensen i Larvik
forteller til Østlandspostén at han
har rapportert forholdet for havne
direktøren. Det vil bli sendt et far
tøy ut for å se hvå som bør gjøres.
Det kan bli tale om å sprenge vra
ket i stykker eller at det blir lagt ut
en vrakbøye som tydelig markerer
hyor det ligger. Det vil så nok ikke!
vare så lenge til at høst- og vinter
stormene har revet det isund. Vra
ket er som kjent varslet i radio.

Baptistene
Misjonsmøte lørdag kl. 19 hos

Lund» Vesterøyv. 20. Søndag møte
i Kaffistova. Liland. Musikken.kioskane

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved vårt
bryllup. .

Gunvor og Gunnar Kjellsen.

Represetitanter for Sandar og
Sandefjord kommune møttes
igår i samarbeidskomiteen for å
behandle en rekke saker av fel
les interesse. I møtet deltok ord
førerne Frithjof Bøe og Egill
Thoresen, varaordførerne Olaf
R. Lea og Kr." Kalleberg, samt
Ole Jensen og.Harald Røed. Ko
miteens sekretær er rådmann
Finn Sandberg.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten på min 60
års dag.

Hans Syrrist.

Komiteen drøftet tvisten som er
oppstått i forbindelse med utvidel
sen av transformatorkioskene i Bu
gården og Lunden, nødvendiggjort
av byutvidelsen. Da man ikke kom
til noen enighet blev det besluttet
å forelegge saken for voldgift, slik
som fofutsatt i byutvidelseskontrak
ten.

Av andre saker som blev behand
let kan nevnes: Tilfluktsrom for
enden av Høstsgate (fordeling av
utgiftene utsatt til neste år), inn
redning av nytt klasserom for Den
høyere skole (saken behandles i
førstkommende herredstyremøte),
skal den kommunale vedhugst fort
sette? (Saken kommer opp til be
handling på førstkommende møte
i Sandar herredstyre).

Misjonsuken
Hjertelig takk

Da vi ikke kan nå hver enkelt,
vil vi på denne måte takke hjer
teligst for all deltagelse i vår sto
re sorg ved vår kjære Otto Bjørn's
plutselige bortgang.

Aslaug og H. J. Lundquist.

Sandefjords avd. av «Det norske
Misjonsselskap» (NMS) begynner
sin årlige uke onsdag den 28. okto
ber med kvinnenes i;
Ungdomsforeningens lokalet Mi-'
sjonsprest Frisch deltar hele uken.

Torsdag og fredag holdes møtene
i Indremisjonens hus. Lørdag blir
det barnas dag i ungdomslokalet.
Søndag blir det avslutningsfest i

Hjertelig takk
for all deltagelse ved min kjære
hustru og vår mors bortgang. En
særskilt takk til kontorfunksjo
nærer og arbeidskamerater på
magasinet.

Anton Hansen, Stubb.
Barna.

Indremisjonens hus, om formidda
gen gudstjeneste med offer til mi
sjonen.

Vi vil gjerne anbefale disse sam
menkomster og oppfordre misjons
venner og andre til å delta. Det er
Guds store rikssak det gjelder. Vi
må . benytte tiden og arbeide der
dørene fremdeles er åpne til å mot
ta evangeliet. Offerkonvolutter ut-,
deles.

Hjertelig takk
for all deltagelse ved vår kjære
Olaf Joberg's bortgang.

På familiens vegne
Marie Joberg.

Å KJØPE HUS er ikke alltid så
greitt. En dame i Holmestrand had
de kjøpt et hus for en omforenet
pris av kr. 50,500. Imidlertid fant
den nye eieren at huset ikke var i
den stand som var forutsatt ved
kjøpet, og nektet å betale 12,000 kr.
av kjøpesummen. Saken kom for
retten og her blév det oppnådd for
lik. Kjøpekontrakten blev annul
lert og handelen går omigjen på
nærmere fastsatte vilkår.

Styret.
Hjertelig takk

for all deltagelse ved Karen An
drea Larsens begravelse.

Barnebarna.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved min
konfirmasjon. /

Grethe Hansen, Lystad.
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Kjell Johannessen, Lasken.
Jan Erik Stangeby.

Svendsen, Eliassen & Co.
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved konfir
masjonen.

Julie og Ingvald Reppesgård.
Randi.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Arne Bjørn Vibeto.

Alt i elektrisk Vår hjerteligste takk
for oppmerksomheten ved Edgars
konfirmasjon.

Signe og Nicolay Olsen.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Magnar Lea.

TELEFON 4003 TORVGT. 4, SANDEFJORD Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Inger Helene Andersen, Åbol.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten.

Julie og Franke Sørsdal,
Skravestad.

if I m     !

EGET FJÆRRENSERI _ L

som besørger rensing, fylling og reparasjoner.
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Divantepper Møbelstoffer . s^^i|j; J|§|

Alt i sengeutstyr '^^^^T****^^

/C. Kristoffersens Efif.

Utstyrsforretning og tapetserverksted
Storgalen 7 Telefon 3157

Dame

Gummisokk

føres i

sort brunt grått

og pariserrødt

Skoløihuset

Progress

Før De reiser

>/( Jf mkß se nva v* an Dem av

lPiBaio l besørger den sendi

* ,, _ „  

Gullsmed

..GRN£*G»WfIKONSEN

Jernbanealléeu 19 Sandefjord

Telefon 2842

Evangelistene

Ervik og Serensen
taler i Badets festsal ikveld kl.
19.30, sondag kl. 11 i Salem og i
Badets festsal kl. 19.30. Alle vel
kommen!

Buss for Fellesmusikken til
Tonsberg fra Torvet kl. 15.15 (s6n
dag).
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Kinoteafref Folkeakademiet En byggetomt,
ca. 1 mål i byens sentrum til salgs.
B. m. 1174.

Kl. 16.30 for barn. 0.75
FOR FULL MUSIKK

Søndag 25. oktober kl. 17.15 i
Teaterlokalet.
Dosent dr. theol. A. Kapelrud:

«De 2000 år gamle bibelhånd
skriftene fra hulen ved

Dødehavet.»

Terraplane
Unumm. billetter fra kl. 16

Kl. 18.30 og 20.45.
Fargefilmen

SCARAMOUCHE

1934 mod. til salgs. Eksp. anv

Dråk jerre
Lysbilleder. Entré: Ikke medlem
mer kr. l.—, medlemmer gratis.

til salgs kr. 150.— Eksp. anv

Stewart Granger Janet Leigh
Forbudt for barn. Bill. fra kl. 17.

Elektr. komfyrBook'ns
Høst Show

rimelig til salgs Eksp. anv

Inger Jacobsen
Jens Book Jenssen
Radiofantomene
Kurt Foss og Reidar Bøe
HANSAN

Stadig nye

tweeds møbelstoffer, divantepper,
pledd, direkte fra lager.

Deinbolltweed, Strand, tlf. 1940.

i ØNSKES KJØPT  

Den mesterlige silhuett
kunstner.

JACKIE BtLOW

med sine populære talende
dukker!
De fremragende artister
THE EDDIES

Book'ns Revyorkester
med bl. a.:
Trekkspillfavoritten
Olav Wernersen
og rytmespesialistene

Carsten Klouman og
Hans Hauge Eriksen

I Teaterlokalet søndag
25. d. md. kl. 19.30 og 21.30.
Billetter: 6.00 - 5.50 - 5.00.
Forhåndssalg Borghild Lind,
telefon 4391, og ved inng.

søndag fra kl. 18.45.

Nytt aftenkurs
begynner torsdag 29. oktober. I. M. WESTLIE, tlf. 2729

Brukt barneseng
og skinnpose ønskes kjøpt.

Eksp. anv.

Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved konfir
masjonen.

Sandeij.Aforeniog
135102619 N.

Brukt, god hagle,
dobb. løp, helst kal. 12, ønskes
kjøpt. Bill. mrk. 1170.

Kjell Odvar Falkhaugen.

Ea lydhåndopplakerHjertelig takk kan brukes til så meget,
såvel på arbeidsplassen som
i hj emmen e, f. eks. til
julehilsener, lyd-brev, opp
tak av radioprogrammer,
opptak av barnas stemmer,
til hjelp i sprogundervisriin
gen, til instrumentledsagel
se for orkestre og kor etc.
etc.
Priser:

God hytte ved sjøen
for oppmerksomhten ved min
konfirmasjon. ønskes kjøpt eller leiet for lenge

re tid. Strandtomt har også inter
esse. 8,. m. «4195» sendes Vestfold
Ann.-éksp., Tønsberg.

Øivind Larsen, Moe

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved • kon
firmasjonen.

Inger og Kristian Haugland.

i TJENESTE LEDIG M

Ung arbeidsvillig mann
gjerne med realskole, får arbeid.
Henv. K. R. Lindstrøm, Kongens
gate 32.

Tips idag:Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved.konfir
masjonen.

Tandberg båndopptager
kr. 1125.

Med innebygget høyttaler
kr, 1175.—

Proton båndopptaker ;

Hvalfangere! Skal dere ha en
julegave til familien? Vi besørger

den sendt til dagen.
Godt utvalg i nyttige gåver.

Også gavekort.
Se innom før dére reiser.

1 a 2 gréftegravere
får arbeid straks. Trygve Helge
sen, Råstad. Telf. 1612.

Leiv W. Eriksen.

Hjertelig takk
kr. 975.

Med koffert og innebyggetfor oppmerksomheten ved Aages
konfirmasjon.

Signe og Erling Kristiansen,
Kjelberg.

høyttaler kr. 1075.
(Lydband - — Mikrofoner

Visergutt
Kofferter etc som også kan påta seg endel la

gerarbeid og pakking søkes fra hu
av og til jul. Eksp. anv.d/t/a/SBorghild .Lind

MUSIKK - RADIO - FOTO
T. 4391 Sandefjord T. 4391

Hjertelig takk
'for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Ung pike
kan få huspost. Fru Signe Chri
stensen, Vestfoldgt, 16, tlf. 2861.Inger Lise Grønn. \ iklins: og rep.

avmotorer
bildynamoer, driller og støvsugere

etc. Nyviklede dynamoanker
på lager.

Garantert arbeide Hurtig
levering.

Bogen Vikleverksted Tønsberg.
Alf Skau. Tlf. Jersø 102 11.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.

Marit Elise Klavenæs.

Drevne grøftegravere
får arbeid straks. Hegdahl, Ber
gan, tlf. 1603.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved min
konfirmasjon.

' Unni Nygård, Nygårdsveien.

9 TJENESTE ØNSKES B

Trenger De revisor?
Jeg står gjerne til disposisjon.

Revisor O. Løken, Solløkka eller
 telef. 1410 som vil ta imot beskjed.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved min
konfirmasjon.

KLIPPUT Hvorfor fryse?
Mottar rep. på All slags sveis
sykler, grammo- ing, lodding. Sli
foner, barnevog- ping av økser,
ner, sparker m. sager m. m. Rep.
m. Vinteropplag og ladning av
for sykler. batterier.

Ulltepper fra kr. 35.
Ung mannRagnhild Karlsen. Duntepper » » 153.50

Vatt-tepper » » 36.90
Bomullstepper »Tis« 23.—

i alle størreIser.

med 10 års praksis i jernvarefor
retning som ekspeditør og sjåfør
søker ny stilling. B. m. 1172.Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved konfir
masjonen.

Alma og Asbjørn Bakke.
Arne.

Godt utvalg i gardiner. Pike
R. Ohrcms

Akkumulatorservice
Slipe- og sveiseverksted.
Kongensgt. 4, indre gard.
Telefoner: 6733 1974.

HflflHON THUV&jÉ.manufaktur «sr«s*-*

med husmorskole og gode anbe
falinger ønsker post i lettstelt
godt hjem nu eller senere. Gjerne
selvstendig. B. m. 1173.

tMedlemsfest

avholdes på Odd Fellow
lørdag 31. oktober kl. 19.
Tegningsliste utlagt hos
Odd Haugen, Haukerød,
og Ole Olsen, Aagaards

Plass; Listen inndras onsdag 28.

SYKLER
Dekker, slanger, lykter og deler.
Sykler mottas for vinteroppbevar

ing, overhaling, reparasjon
og lakkering.
Hasle ved Bommene. .

TIL LEIE 1

Opplag-garasje
til leie. Eksp. anv

t Fotballkamp

Runar Hugin, Oslo

på Haukerød kl. 14.30
søndag. Entré kr. I.
og 0.50.

Maling Tapet og

i ØNSKES LEIET

Leilighet
søkes av unge folk, alt har inter
esse. Bill. mrk. 1171.Linoleumsarbeide

utføres.
fl UNDERVISNING fl

Malermester J. Borge.

Tønsberg Kanstforening Telefon 5210.

Til 19000 tonns nybygningp IHikkenslager
vcrkstedet
Peter Grønsgt. 5.

KABAKontoret for kulturelt
samkvem med utlandet og ny 21.000 tonner, begge med Cafeteria-anlegg, søkes vel

anbefalt stuert. Trenger også erfaren tømmermann/matros
og pumpemann. Henvendelse

IKKELGARN
-4-5-6 trådetholder utstilling av 10 kunstnere Nybygg og reparasjonen

Telefon 6417. Telefon 6417.fra Brasil.
Maleri Tegninger Grafikk. KKELSPORT

5 trådet24. oktober til 1. november.
i Tønsberg Kunstforenings lokale

på Haugar, Tønsberg.
Lørdag 24. ds. åpent kl. 19—21.
Søndager kl. 13—20.
Fra 26. til 31. okt. åpent kl. 11—13

og 17—20.

AndersAuksjon over
Kamfjordgaten 14

Jahre & Co.
VARG

t/kt sportsgarn
Telefon 6500

Brukt koksovn
til salgs. Henv. tlf. 6174

Langfibreta  TIL SALGS  
For dødsbo skal Kamfjordgaten

14, Sandefjord, selges ved frivil
lig auksjon.

Auksjon over eiendommen fin
ner sted tirsdag 27. ds. kl. 18.00
på o.r.sakfører Alf Klungseths
kontor, Storgaten 17. Interes
serte vil få nærmere opplysninger
om eiendommen ved henvendelse
til meg.

slitesterke.
GARNKVALITETER

TAPTEntre kr. I.—. Medlemmer gratis
Ca. 1000 kg. Ås settepoteter

Stamsed kl. A, til salgs. Telefon
Holt nr. 16 111.

Pen reiseradio og bilradio
rimelig til salgs. Eksp. anv Presenning

mistet fra bil. Eksp. anv.Andebu

Trygdekasse
PensreskapSkinnkåpe,

Persianerlabb, til salgs.
Eksp. anv.

Ved teiefonhenvemdeltcr
om eksp. an?., bill. mrk., abon
nement, adreaaeforandruiger o
1. ring telefon 2073.

Ved inntelefonering a? an
nonser ring telefon 4386.

til salgs på auksjonsvilkår.
Lensmann Tom Sandkleven.Merk: Premien er forhøyet fra

5/10 1953. Guivslipning LønniiigsapparatALF KLUNGSETH
o.r.sakfører
Tlf. 3770

To overgangskåper, modeller,
selges rimelig. O. I. Næss, Skred
derforretning.

til P. T. lønningssystem, duplika
tor, fordigraph «Midget», begge
så godt som nye. Eksp. anv.

Gamle og nye gulv slipes.
Ring 7347.
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Verdensfeafref
Lordag kl. 17.30: FILMAVIS nr. 42.

Bill, fra'kl. 17.
Kl. 18.30 og 20.45.

FARLIG HAV
«The cruel Sea».

Jack Hawkins, Donald Sinden.
Forbudt for barn. Bill, fra kl. 17.45.

Sondag kl. 16.30, 18.45 og 21.
FARLIG HAV

Billetter fra kl. 16.
Bemerk spilletidene.

Har De tenkt a anskaffe

et nytt gulvteppe

vil det loime seg a se hva yi

kan by Dem,

De ma gjerne prove teppet

hjemme hos Dem for De
bestemmer Dem.

Pass pa mens utvalget er stort.

C.OscavSctKibred %<asi»uetscsou9

Ku,tikt§o-Aetung.en pAttex&th&i

UaAe frtemMe (kui&tneAe
Maleriene loddes ut til inntekt for Norsk Forening til Kreftens

Bekjempfelse. Sondag kl. 12—15 og 17—20, mandag, tirsdag og onsdag
kl. 17—20.

Byggetomt
i pent strok i byens nserhet on
skes kjopt snarest.

Eiendomsmegler
RAGNAR E. STOKKEN

Radhusgt. 14 Tlf. 3432

Juleutlodning

Sandefjord menighetepleie
holder nu sin juleutlodning i Skotoyutsalget, Storgt. 17.

En mengde vakre og nyttige gjenstander.
Inntekten gar til byens trengende.

Utlodningen er apen hver dag i forretningstiden.
KOM! SE! OG KJOP LODDER!

Advarsel

skarpskyting Hotved:

HV-omrade 03106 Kp. II (infanteriet) holder skarpskyting pa
Hotvedt sondag 25/10 fk.

Fremmote med avreise fra Sandar herredshus kl. 0830, eller pa
skyteb.anen.kl. 0900.

Mannskaperie innkalles nerved.
Omradesjefen.

Skal Be bestilie

KRANS
Ring 2439.

Rolins Rlomsterforretning og
Begravelsesbyra

Alltid friske, vakre blomster.

errer og huseiere
ALT I NYBYGG OG REPARASJONER

utfores av 1. Masses handverkere.

Blikkenslagermester
E. NO RDAHL-ANDERSEN

Telefon 3854 Hasle

Garderoberensing og farvefoy
Vatt-tepper, gulvtepper, puter samt storre par-tier, mottas for

hurtig levering. Pagmessig behandling.

K. JENTOFT
Pukkestadveien 2 Telefon 6727KJOPMENN

Tiden er nu inne til a be
stille juleinnpakningspapi
ret. Vi kan iar skaffe Dem
mange vakre monster bade
i ruller og ark. Ring til oss
og vi vil komme og forevise
Dem prover.

Sandefjord Papirhandel

Mand 1 e r

pepperrot, ,hvitlok, stangselleri og fin salat ankommet.
TORVHALLEN

Vestfold fylkes

usmorskole

10 mndr. kurs begynner i jan.
1954. Plan og skjemaer til utfyl
ling faes pa sk'olen. Friplass kan
sokes. Soknad sendes skolen innen
1. novbr. adr.: Olsrod pr. Tons
berg. Telefon 12 614.

/ BILRUTENE

er Inntatt 1 avisen mandaj?

Alderstrygdedes Foreniog
(Den-gamle)

Medlemsmote i Folkets Hus
onsdag 28. oktober kl. 18.00. Sosi
alsjef Constanse Evensen fede
gjor. Husk kaffe.

Proklama

Krav i boet efter avdode Gjer
tine Magdalena Olsen, siste bopel
Gogstadgaten 3, Sandefjord, ma
meldes til undertegnede skifterett
innen 3 tre maneder, ellers
gar de tapt.

Sandefjord skifterett 15/10-53.
Einar M. Olsen

dfm.

NFor heslplanting
anbefales: Epler, paerer, plommer,
moreller og kirsebaer. Baerbusker.

L. J. BERG
Bugarden. Tlf. 3209.
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Små refleksjonar

IMEILCM
Ved Sam Weller

Mellom linjene HVEM
Tilbake til saken

;"•':"<;,_ ~-~ <^x>-fc
Biskop Berggrav har utvil

somt rett den strid som en
tid har skapt uro og anfektelser
innen den norske kirke kan ikke
løses av verdslige myndigheter.
Seiv antydningen av en slik
«løsning» vil synes absurd. Og
Schjelderups biskopelige være el
ler ikke være har ingen fornuftig
sammenheng med det problem
som striden har stilt i relieff.

I så fall ville de ofte svære dis
kusjoner som gikk foran de en
delige vedtak på kirkemøtene
vært overflødige. Det selvgitte
og selvinnlysende undrar seg
enhver diskusjon. Fra kirkefed
rene og kirkehistorien kjenner
vi imidlertid til at knapt noe
dogme er nådd frem til en ende
lig formulering før efter vidtløf
tige drøftelser med innlegg og
motinnlegg, ofte sterkt aksen
tuert av dyptgående følelses
konflikter, men også av kjølige,
strengt logiske overveielser. Vi
har ikke lov til å overse det fak
tum at i konciliene møttes tidens
ypperste, både når det gjaldt
etisk styrke og tankemessig
klarhet. Likesom de også møtte
som hadde sin kraft i en person
lig opplevelsesrikdom i religiøs
(kristen) mystisisme. Betrakter
vi disse forsamlingers personlig
heter, og de beslutninger de kom
frem til med en åndshovmodig
holdning anno 1953, da be
viser vi bare på avgjørende
punkter vår egen underlegen
het. -

\

\

Det bør neppe herske tvil om
at den form diskusjonen efter
hvert har antatt, og dens tilspis
ning i en slags granskning av en
bestemt geistligs habilitet, i høy
grad forteller om en debatt på
avveie. Diskusjonen om menne
skets skjebne utover jordtilvæ
relsen har plassert, i overflødig
grad, personer foran sak.

Kanskje det er påkrevet å
komme tilbake til saken ? Iså
fall kan det være påkrevet å
understreke at det i k k e er pro
fessor O. Hallesby som har «fun
net opp» helvete, like litt som
det er biskop Schjelderup som
har konstruert fortapelsen og
«mulighetene». De to herrer har
hver for seg forfektet synsmåter,
elisr om man vil kjennsgjer
ningar som har vært temata for
debatt' sålenge spørsmålet om
menneskets eksistens utover ti
den har vært et religiøst eller fi
losofisk problem.

Fra hvilken side man så gri
per saken an lar det seg ikke
nekte at dogmet om den evige
pine'i et helvete er klart og ty
delig formulert i den evangelisk
lutherske kirkes bekjennelses
skrift, den 4ugsburgske konfe
sjons 17. artfefcel. Det hjelper
derfor ikke hvorMite tiltalende
man synes Hallesbys- «helvetes
lære» er han står trygt med
begge benene plantet på «be
kjennelsens grunn». Om dette
er det overflødig å diskutere.

7^Martinsen og «Enern» er av de
aller første til feltet iår og det
kan passe å la Martinsen være
«hvem» i dette' nummer, som er
viet hvalfan&stisn. Vi lar ham
stå som en god representant for
hvalfangerne i det hele tatt, og
i særdeleshet for den gruppe han
tilhører, nemlig

e og hvitere
min Blenda

n jeg da ikke få?

Nei, det er riktig. Intet annet vaskemiddel
kan gjøre tøyet så strålende rent og hvitt
som Blenda på en like skånsom måte. Men
nå gir Blenda Dem en helt ny fordel i tillegg:

«SJYTTERÆNE»

Men, og dette er, som det sy
nes en viktig og vektig innven
ding, såveV det enkelte dogme,
som bekjennelsen i sin helhet
kan, når de i så stor utstrekning
synes å være frukter av menne
skelige overveielser, også rumme
feil, og gi grunn for feiltolknin
ger.

Vår fremiid
i billeder:

Tøyet holder seg lenger rent
mellom hver vask. Ja, det høres utrolig, men forklarin
gen er enkel nok. Blenda er tilsatt et nytt stoff (CMC) *,
som har en forunderlig evne til å beskytte tøyet mot
smuss. Tøy som er vasket i Blenda med CMC blir rett
og slett mindre skittent mellom hver vask enn annet
tøy. Det smusset som efterhvert kommer på tøyet, sit
ter løsere og løsner derfor fortere - og De får enda let
tere vask. Denne virkning blir tydeligere for hver gang
De herefter vasker med Blenda.
* Carboxvrnetylcellulose.

I en diskusjon om saken må
en slik innvending ~ høres. Når
det gjelder vår kirjkes, den lu
therske kirkes bekjennelse,. så
synes den å forutset.te den mu
lighet at en dypere ogmer inn
trengende forståelse, en klarere
oppfatning av den problematikk
sOm dogmene gjemmer, før eller
siden kan nødvendig]øre modifi
seringer. Den evangelisk- lu
therske bekjennelse inneholder
nemlig intet ufeilbarhetsdogme
som uten videre avskjærer mu
lighetene for modifikasjoner.
Den åpne diskusjon om de en
kelte dogmer, eller om kirkens
lærebygning er ikke i strid med
kirkens læremessige forutset
ninger, seiv om, paradoksalt ut
trykt forutsetningene ikke er
dogmatisk formulert.

I parentes bemerket er det
derfor neppe helt korrekt av
professor Hallesby å dra Schjel
derups «biskopelige berettigelse»
i tvil, seiv ikke når biskopen
gjennom egne overveielser er
kommet i et fra professorens av
vikende syn på et enkelt dogme.
Det finnes nemlig i saken en
tvil som bør komme «tiltalte»,
resp. biskop Schjelderup tilgode.
Tvilen inneholdes i muligheten
for at et dogmes innhold kan
skyldes en feiltolkning, eller i
muligheten av at innholdet kan
utdypes og bli mer i overens
stemmelse med et større og vi
dere trossynenn det som dog
met eventuelt hviler på.

Det kan være et og annet som
tyder på at de grunnsetninger
som en kirkes bekjennelse byg
ger på med mellomrom bør un
derkastes en prøvelse, muligens
en verifikasjon.

Hvorvidt dette idag gjelder
den evangelisk-lutherske kirkes
bekjennelse er det vanskelig for
en lægmann å vite noe sikkert
om, Tør man imidlertid slutte
noe av den nokså affektbetonte
diskusjon som har vært ført i
den senere tid om helveteslæren
så må konklusjonen bli at en
apen og klok drøftelse om nett
opp det dogme som det her re
fereres til nok både er nødven
dig og betimeUg, uten at det skal
føre til såpass anstrengte konse
kvenser som «embeds forta
belse».

Vi presenterer idag to karer som
er heldigere enn folk flest de
har anskaffet seg alle tiders hus
uten «byggeløyve» og uten å bli
straffet! Huset er det hyite i bak
grunnen et telt som guttene har
kjøpt for egne sparepenger og reist
på egen tomt. Og her sitter de altså
som to riktige villmarkens sønner
og slikker sol utenfor teltveggen.
Dessverre vet vi ikke guttenes ef
ternavn, men de heter Harry og
Kjell og er henholdsvis 13 og 9 år
gamle.

Smusset biter seg ikke fast.
På vårt laboratorium har vi gjentatt et eksperiment
(omtalt i et dansk fagtidsskrift) som klart viser den

direkte virkning av CMC.
På et stykke tøy skrev vi
«Blenda» med en CMC
oppløsning. Efter at skrif
ten hadde tørket, ble tøy
stykket omhyggelig skylt
og strøket tørt. Derefter
ble det dyppet i en tusjopp
løsning og tørket på nytt.
På bildet til venstre ser De
resultatet. Smusset biter
seg ikke så hardt'fast på den.
delen av tøyet som er-be
skyttet av CMC.

Det som imidlertid er sa
kens kjernespørsmål er:

Hvordan fremstår et dogme ?
Og hvordan blir en konfesjon
til ?

Om disse ting burde det kun
ne gå an å snakke noenlunde
lidenskapsløst. Kunne man fin
ne et noenlunde holdbart svar
på disse spørsmål så ville man
også ha en basis for de videre
drøftelser av en eventuell - re
form av selve konfesjonen. Så-.
vidt jeg vet, har res. kap. E.
Edwin ihøst skrevet en bok om
disse spørsmål. Hvjlke oppfat
ger han i denne forbindelse gjør
gjeldende er meg ukjent. Men
selve den ting at problemene
fortsatt ventileres på geistlig
hold viser at det her er noe som
brenner, noe som er viktigere
enn en tilfeldig strid om perso
ner. Det er en sak man har å
gjøre med.

Med fare for å bli beskyldt for
å verdsliggjøre religiøse (i dette
tilfetle kristelige) begreper er
det frtetende å påstå, at et dog
me når man frem til gjennom
diskusjon. Dogmet er et konei
liums vedtak. En konfesjon er
en samling sli&S; vedtak (dog
mer). Bekjennelsen - er kirkens
lærebygning. Men en \hyilken
somhelst bygning den være
materiell eller åndelig er én.
konstruksjon.

Man må imidlertid også være
klar over at en kristen konfe
sjons dogmer formuleres over
skriftbevis hentet fra Den Hel
lige Skrif. Man søker i det en
kelte dogme å samle, i en kort
og minst mulig tvilsom sats en
en sannhet som synes å fremgå
av Skriften seiv. Som regel leg
ges det vinn på i skriften å finne
flest mulig vidnesbyrd som be
krefter dogmet og som rettfer
diggjør dets formulering.

Enda en grunn til å velge Blenda.
Når en fornuftig husmor gjør inn
kjøp, ser hun på kvaliteten og
prisen. Blenda byr idag på en ny,
stor fordel— uten tillegg i prisen.
De fleste norske husmødre bruker
allerede Blenda —. det lønner seg
for Dem også.

Efter at hodelengden er blitt et
mål for melkemengden må man reg
ne med mange dradde fjes på stats
utstillingen til sommeren.

Med langtrukkent mø-ø hø
DAGROS
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FOLK VI MØTTE
Gjennom snadde
røken — -

taket og er en av de berømte Salto-
Volto-brothers.

Ellers er han, som sagt en Jhjemmets
mann med en svær variasjonsbredde i
sine litterære interesser. Han kjenner
kaptein Maryat ut* og inn og går ikke
av veien for å citere Salomo. Han er en
pasjonert motstander av fornorsknings
vrøvl, men behersker visse nynorske
vendinger når tid og anledning er hø
heWteM défihele tatt, for å citere man
nen som sa :

un.
Gode tider er for dårér, for flinke folk

er dårlige tider gode nok.
Macody Lund.

Han er blitt en institusjon i vår dag
lige bryggespalte. Mange tror han er
oppfunnet. Og det er han han har
oppfunnet seg seiv. Da vi for noen år
siden instituerte «Bryggepraten» så slo
vi ned på bryggeformann Chr. A. Bor
ge. Og efter å ha slått ned på ham no
en dager i trekk så presenterte han seg
plutselig en dag som BK I, hvilket er
utlagt Bryggekontakt nr. I. Han ér da
også den første vi ringer til om morge
nen. Og siden har han vært BK I. De
fleste av bryggens folk kjenner ham
som det.

Å be Europa avvæpne er omtrent
det samme som å be en mann i
Chicago å gi opp sin livsassuranse.

Will Rogers.

Han må være en mangfoldig kar
han der BK I.

Assen får'n det te ?
Ja, se det var det store problem

Assen får'n det te ?
Amerika er nøyaktig så mektig

som de individuelle borgeres initia
tiv, tapperhet, forstand og lojalitet. Sammivel.

Dwight D. Eisenhower

Vi hoppet liøytGutter flest bruker såpe som om
de måtte kjøpe den for sine egne
lommepenger.

En gammel dame ringte til oss en
gang og spurte med skjelvende stemme:

Fan De være så snild å si meg
hvem denne BK I egentlig er ?Marcelene Co x Midt i vervningsuken fikk vi høre

at Ula er mindre tilfreds med lands
lottene!

Så snilde kunne vi ikke være den
gang. Vi var nemlig ikke sikker på om
BK I ville like å bli avslørt. Men idag
nytter det ikke lenger å holde på hem
meligheten. Skarpe detektiver der nede
på bryggen ! BK I's identitet er for
lengst avslørt. Vi har fått flere henven-<
deiser i anledning BK I. Det var bl. a.
en som spurte:

Sier'n alt det rare han sier ?

Idag befinner Vår sivilisasjon seg
i en krise som det i historien bare
finnes en parallell til. Det er den
krise som førte til at kristendom
men slo igjennom. Alle tradisjoner
er slitt ut, enhver tro er svekket,
men den nye lære er ennu ikke fer
dig Dette er det uryggelig
ste øyeblikk i et samfunns historie.

Melvin J. Laskey.

Lyspunktetkjent fra tallrike omtaler av tilårskom
me medborgere og -borgerinner: han er
en utpreget hjemmets mann med sans
for hjemlig kos ! Dette kan vi si.enda
BK I langtfra er noen tilårskommen
Borge (r). Tvertom ha ner heller ung.
Hans hobbies er tidligere avslørt i
Bryggespalten. Han er, eller rettere
var en pasjonert kasteslukfisker. En
rekke skuffelser på området har, det er
vårt inntrykk, i noen utstrekning gitt
ham avsmak på denne søndagsformid
dagsforlystelse. En annen av hans ho
bies er å overvære premiere-forestillin
ger på cirkus. Han har efterhånden er
vervet seg en inngående kjennskap til,
og en fin forståelse for de spesielle
kunstarter som dyrkes innenfor mane
sjen. Og han er alltid friskt uenig med
undertegnede når jeg en sj elden gang
gir meg til å bedømme prestasjonene til
dem, som det ene øyeblikk går rundt i
livré og roper: Føste plæss, Væsego ! og
i neste øyeblikk henger oppe under telt

Til det er det å svare at sommetider
sier han mer enn han sier, somme gan
ger mindre. BK I kan over telefon for
tene eller si ting som vi skjønner må
béhandles helt konfidensielt. På slike
dager sier han altså mer enn han sier.
Til andre tider er han av den fåmelte,
maskuline sorten som Ellinor- Glyn
svermet for. På slike dager må vi legge
ordene i hans munn. Av og til har vi
vært en smule engstelige for at vi kan
skje har lagt mer i BK I's munn enn
hån vil stå ved. På slike dager har vi
fryktet det omgående dementi. Men
BK I er ikke slik. Med urokkelig sinnsro
vedstår han seg både det han har sagt
og det han ikke har sagt. Han hører i
det hele tatt til den velsignede menne
sketypen som ikke går avveien for en
frisk replikk, men som avskyr bråk.

Skal vi kunne si noe alminnelig om
BK I så må vi ty til vendinger som er

På den annen side intet
dogme gir seg fra først av seiv,
som en selvinnlysende påstand.

Intim tale gir oss få venner.
Kinesisk ordsprog

er at det ikke er ra-rkjørerne, men
råkjørerne påtalemyndighetene er
ute efter.

( WA-HA.-NEI ET ) (. DET 6REIER PU )
vlklÆ Æ KOMME y

—VI6JENNOM f) Sproglig nyskapning
Blant kommunale dokumenter har -vi

funnet følgende setning formet av en
av Drammen kommunes fagsjefer:

Med vis til De res skriv
av

jr-v Det er såvidt vi forstår en sproglig ny
skapning avledet av samnorskformen:

med tilvisning til som igjen skal
erstatte formen under henvisning til.

Det forekommer oss imidlertid at der*
slags eksperimenter ikke hører hjemme £
offentlig brevveksling, mener «D. T. og;
B. B,».
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Fine arbeidsforhold i Australia, sier
hjemkommen Sandar-hvalskytter

Første etappe på turen
sydover

Reiseradio
på feltet?

Sivert Gjelstad skjøt ikke io hval
i eit skudd

våre gjester som har misforstått
det- hele. Det hender at en hval
følger en annen, seiv om denne
blir skutt; og på den måten kan
vi faktisk få to bare ved å jage
på en. Jeg har kanskje uttrykt
meg litt utydelig når jeg har for
talt om en slik situasjon og at det
dermed har blitt to hval i ett
skudd. På Australia har jeg ikke
skutt to hval i ett skudd; men det
har hendt meg i Sydishavet to
ganger, en gang var det to finn
hval og en gang to spermhval, og
jeg har hørt om kolleger som har,
oppnådd det samme.

David Andersen
«Knølhvalen roter i sanden helt inne ved land» reiseradio for batt. og vek

selstrøm, kr. 427.—.
Avbetaling:

Forskudd kr. 128.—.
Vi fanger med en halv båt

ved stasjonen vår, forteller
hvalskytter Sivert Gjelstad til
Sandefjords Blad. Han og fa
milien er nylig kommet tilbake
fra Australia, ikke for godt,
men på ferie. Gjelstad har
vært skytter på en av båtene
til den australske hvalfangst -
stasjonen i Carnarvon i 4 se
songer, og familien har bodd i
staten Vest-Australias hoved
stad, Perth, i 3 år. Juel Jen
sen, Nøtterøy, er skytter på
den andre båten, mens den tre
dje, som forøvrig er den tidli
gere Thor Dahl-båt «Thor
vard» ikke blir brukt.

lar selvsagt hunhval med unge
være i fred.

KVOTE PÅ 600 HVAL
Vår. stasjon, Australian Whal

ing Co., har en kvote på 600 hval,
som det ikke er noen vanskelig
het med å få. Vi kan fange 6—B
hval på dagen. Mer kan vi ikke
ta, for det artaeides bare på dag
skift på stasjonen. Nattskift fo
rekommer ikke. Vi får ordre fra
land om hvor mange dyr vi kan
ta.

SKANDINAVER VELSETT

Er det nordmenn på stasjo
nen? Første etappe på turen sydover

for hvalfangerne er mønstrings
kontoret, og den første ekspedi
sjon som forhyrte sine folk iår var
«Kosmos III». Bildet er tatt mens
selskapets folk holdt på med for-

hyringen. Sittende, med ryggen til
fotografen, sekretær Kolbjørn Is
tre og tvers overfor ham sitter
Thor Thoresen. Førstemann i
«køen» er Johan Markus Jenssn
og bak ham står Arne Hov.

Hans Krag fra Sandefjord
er fabrikkleder, men utover det
er det bare australske statsbor
gere som blir benyttet. De arbei
der under meget gode forhold,
hver..mann har blant annet sitt
eget rom og det er innredet fri
tidsrom og meget pene spiserom.
Ombord )på båtene er det også
australiere. Flere av karene på
stasjonen og på båtene er emi
granter. I det hele tatt er det
mange som søker til Australia, og
det er det kanskje ikke noe mer
kelig i, for det er gode tider der.
Skandinaver er velsett, har jeg
inntrykk av. Min familie har bodd
i Perth de årene de har vært der
nede, og de liker seg godt, Den
yngste av døtrene, Berit Tone, vil
dra nedover igjen. Vi får se hvor
dan det blir til våren om verdens
situasjonen tillater at vi drar.
Først skal vi ha en vinter hjemme
i Norge, for det har- jeg ikke hatt
på 22 år.

I første rekke er det store
muligheter for landbrukskyn
dige folk i Australia. Ved Car
narvon renner det ut en elv, og
i flomtiden i mai måned er den
som en vanlig norsk elv, men
ellers i året er det en «under-
elv», det vil si den er omtrent
uttørret. Jordbruksbefolknin
gen har imidlertid montert opp
store overrislingsånlegg, og det
har gjort jorden meget frukt
bar. I løpet av de siste år er
det vokst opp en rekke store
appelsin- og bananplantasjer
på begge sider av elven.

Kurer
Staten er meget nøye med at

alt på hvalen blir utnyttet, og de
600 hval kan gi 31—32.000 fat olje
pluss en god del hvalmel og lim
vannstoff, med forholdsvis stor
næringsverdi. Når hvalen er på
trekk nordover" kommer den fra
Sydishavet; og den er meget fet
og det kan kokes ut opp til 60 .fat,
mens gjennomsnittet er 52—53
fat. Den er ganske stor, ca. 42 fot.

Tror De beskatningen er for
hard?

reiseradio for batteri og vek
selstrøm, kr. 388.—.

Avbetaling:
Forskudd kr. 118.—.

Det høres kanskje rart ut når
jeg sier at vi fanger med en halv
båt, men det er nesten tilfelle.
Tilgangen på hval er så god, og
den holder seg så nær stasjonen
og kysten at det aldri blir snakk
om noe sleping av betydning, slik
som vi er vant til i Sydishavet.
Knølhvalen, som vi fanger, lig
ger faktisk og roter i sanden helt
inne ved ankerplassen. Ellers fo
regår fangsten på'bukten Shark
Bay, som er ca. 26 mil bred og 60
•mil dyp. Utenfor bukten ligger det
to' store øyer, som nesten lukker
den. Det er ikke stasjonær hval
bestand, utelukkende trekkhval,
og den drar nordover i juni/juli
og frem i august og sydover i sep
tember/oktober. Når hvalen er på
trekk nordover har hunhvalen
følge med en forholdsvis stor un
ge, og når den drar sydover har
den følge med en som er født
mens den har vært i farvannet
nord-vest for Australia. Vi fanger
derfor vesentlig hanhval, for vi

Yrkesskolen ut til anbud efter

de føreliggande tegninger?
Samarbeidskomiteen ber kommaaeslyrene gi bygge

komiteen fullmakt til å sette igang
Vi har drevet fangst fra den

ne stasjonen i 4 sesonger, og vi
har årlig tatt 600 hval. Dertil
kommer at en stasjon som ligger
litt lenger nord også tar 600 hval
i sesongen, men tross denne be
skatningen hadde vi den største
og fineste hvalen iår. Tilgangen
var også størst iår.

Turist
for 110 v. likestrøm, veksel
strøm og batteri. Kr. 366.—.

Avbetaling:

Den nye Yrkesskolen i Bugården
var oppe til behandling i Samar
beidskomiteen igår. Det blev ved
tatt å anbefale overfor de to kom
muner at byggekomiteen bemyndi
ges til å innhente anbud efter de
tegninger som foreligger.

I Sandefjord har formannska
pet tidligere fått fullmakt til å gi
byggekomiteen en slik bemyndig
else. Saken vil derfor i første om
gang ikke bli forelagt bystyret.
Når anbudene er innhentet, vil
derimot saken komme opp til
behandling i bystyret.

I Sandar vil saken bli lagt
frem i førstkommende herred
styre, da den tidligere ikke har
vært behandlet av kommunesty
ret .

Yrkesskolen er anslagsvis bereg
net til å skulle koste 3,7 millioner
kroner. På de to kommuner faller
3,2 millioner, idet man har løfte
om et tilskudd fra arbeidsledighets
fondet på 500.000 kroner.

Arkitektene regner å ha skolen
anbudsklar slik at man kan kom
me igang med arbeidet i marken
som forutsatt i byggétillatelsen.

Forskudd kr. 114.—.

BORGHILD LIND
IKKE TO HVAL I ETT
SKUDD
De skjøt to hval i ett skudd?
Jeg har hørt den historien,

men det beror nok på en misfor
ståelse. Det er ikke uvanlig at vi
har gjester ombord under fang
sten, og det må nok være en av

Musikk - Radio - Foto.
Jernbanealléen 21.

EN GRØNN LASTEBIL på 1,5—2
tonn og modell ca. 1930 er eftersøkt
av politiet i Tønsberg. En mann som
kjørte vognen låstet ganske rolig
på vognen 230 løpende meter mate
rialer som tilhørte Nøtterøy Skyt
terlag. Dette kunne nok la seg høre
hvis mannen bare hadde hatt noe
med å laste materialene på bilen i
det hele tatt. Det hadde han ikke.
Det foreligger med andre ord et re
gulært tyveri. Forbrytelsen blev be
gått i fullt dagslys og blev iakttatt
av en rekke mennesker som ikké
kunne tro at her foregikk annet
enn det som var lovlig og smukt.

Nytt boligområde med
30 hus på Hovland
I løpet av neste uke vil det an

tagelig bli innflytting i de siste
rekkehuséne i Bugården, forteller
byggmester Wiel Andersen. Snek
kerne holder nu på med de siste
arbeidene, påsetting av beslag og
lignende.

Og hvor skal så neste bolig
område legges?

På Hovland oppe på Åbol.
På østsiden av veien, omtrent tvers
over for «Ungdommens selvbygger
lag» er det nu regulert et areal med
tomter til 30 hus. Området er på
30 mål og i første omgang skal vi
begynne byggingen av 3 tomanns
boliger som vi . allerede har fått
byggetillatelse til.

Vi skal gå igang med kloakkar
beider for de hus som er mest ak
tuelle i første omgang og for øvrig
håper vi kommunen snart får ord
net med kloakkspørsmålet for opp
sitterpe der oppe snart.

Maskinisfenes
damer fester

Det er ideelt klima på Austra
lias vestkyst, og vi kan gå i skjor
te og bukse under fangsten, og det
er ganske uvant for oss som har
vært i. Sydishavet,

FORØVRIG beklåger Tønsbergpo
litiet seg over at bilførere anstren
ger seg for lite! Det vil si hår de
skal parkere vognen, så parkerer de
der det faller seg og uten å lete
efter en lovlig parkeringsplass. Nu
henvender politiet seg i rørende
-vendinger til de bilførere som ennu
ikke har fått bot, "om å innrette seg
slik at de unngår det også i frem
tiden.

Maskinistforeningens • kvinnefor
ening hadde høstfest i Maskiniste
nes Hus igår. 80—90 damer hadde
funnet veien til festen og stemnin
gen var på topp fra begynnelse til
slutt. Salen var vakkert pyntet i
høstens farver. Det blev servert
deilige kaker og kaffe, og det veks
let med sang og musikk hele kvel
den. Koret var selvfølgelig i ilden
og en musikalsk gjettekonkurranse
gikk også av stabelen.

Vi støtter politiet med all vår
kraft i denne sak.

Tjølling Ungdomslag
gjør oppmerksom på sitt årsmøte

på Vollheim ikveld.

Hva slags hus skal det bygges?
Det er typehus på 68 kvm.

grunnflate. Hver leilighet skal in
neholde 2 værelser og kjøkken, bad,
vannklosett og entré. Det er ikke
noe boligbyggelagforetagende. —-
Hvert hus skal ha en eier og leier.

IKKE PROMILLE Det viser seg
nu at dødsulykken i Tønsberg for
en uke siden ikke skyldes fylle
kjøring. Blodprøven viste at føreren
av ulykkesbilen, en Drammens
mann, bare hadde en promille på
0,28 altså en alkoholkonsentra
sjon som ligger langt under den
grense som loven foreskriver, nem
lig 0,5

ET AKTVERDIG LÆRERLAG,
nemlig Tønsbergs, ser i disse dager
tilbake på en 60 årig eksistens. Til
de mer* gripende kapitler i lærer
lagets historie hører beslutningen
fra ca. 1910 om at det ikke skulle
serveres sterke drikker på lagets:
fester. Til da hadde punsjebollen
vært betraktet som litt av et inven
tar ved festene. Fra beslutningens
dato gikk man over til å drikke
kaffe!

EGET HUS har nu Holmestrand
Håndverkerforening fått. Forenin
gén, som er over 100 år gammel,
har,kjøpt en av byens.gamle patri
ciergårder og ominnredet den for
foreningens behov. Det vesentlige
av arbeidet er utført som dugnad av
foreningens medlemmer. Man er da
ikke håndverkere for ingenting!

NERVØS?

Prøv om ikke den verdenskjente
frånsløéi psykolog dr. Coue's
selvhelbredelsesmetode kan hjel
pe også Dem til å finne hvile
for spente nerver, og gjenvinne
selvtillit og livslyst. Les herom i
den enestående interessante
bok «HYPNOSE OG SUGGE
SJON». Hos alle landets bok
handlere, heftet kr. 9,75, eller
direkte fra forlaget mot innsen
delse av kr. 10,— (i oppkrav
kr. 10,75).

TH. MYKLESTAD
Forlagsavd. Boks 3041, Oslo.

IKKE BARE var bilen stjålet,
men tyven hadde også forsynt den
méd falske nummerskilter. Istedet
for F-skilter, som bilen egentlig
skulle hatt, siden den hørte hj em
me i Drammen, var den da politiet
fant den i Våle, utstyrt med Z
skilter. Skiltene hadde biltyven
annammet på et bilverksted hvor
han hadde vært ansatt. Bilen var
stjålet i Moss. Tyven som er i 20
års-alderen hår fra før av en serie
biltyverier på samvittigheten.

EKTEFELLENS VINTERFRAKK
blir til ny kåpe, forteller Østlands
posten i en begeistret reportasje fra
«Unge Husmødres Klubbs sykurs».
Det fortelles i samme andedrett at
de unge husmødre er meget ivrige.

Det skal man få oss til å tro!
Men må det på ektefellens vegne
være tillått å protestere mot en
iver som går ut over hans vinter
frakk!

Nr. 3 av Framnæs7 store

tankbåter

Arbeidet på nr. 3 av Framnæs mek. Værksteds store 15.750 tonns
tankskip skrider frem, og man er kommet så langt at man kan se at
det er et skipsskrog. Skipet bygges for Svend Foyn Bruun, Tønsberg.

Gjor hjemmet vakkert

og trivelig:

Hos oss finner De sikkert noe som passer
for D er e s smak

KRISTIAN HELGENEN

Hjørnet Prinsensgt. Kongensgt.
Telefon 2900

fVestfbW ,

K&r dei gjeldei*

KVALITETS.

€Ja til

IVIND ANDERSEN & CO.
HENNING BUGSETT EIVIND ANDERSEN BORGER IVERSEN

(ETABLERT 1916)

SKIPMEGLERE - EKSPEDITORER

SPEDISJON ASSURANSE AGENTUR

Telefoner: SANDEFJORD Telegr .adr.:
Thor Dahlsgt. I—s

AUT. FONDS- & AKSJEMEGLERE

3401 - 2522 - 2624 Thor Dahlsgt> .EIVIND,

STOKKEN & STENSETH

SANDEFJORD

Telefoner: Kontoret 3830 - 3471. Stpkken privat 3404. Stenseth privat 4155

SKIPSMEGLERE

TAnjeagenturer Befraktning Spedisjon Klarering Flyforsendeher

Agenter for:
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Lørdag 24. oktober 1953.
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HVALFANGERNE DRAR AVSTED Torsdag dro hvalkokeriet

til feltet. Her er avskjeden i Larvik havn. Hvalfangerne går i båtene
mens bryggen er tettpakket med venner og slektninger.SPOPTEN
Årets siste travdag Kloster-

Karsten Låhne ny formann skogen
Runars orienteringsgruppe Demon Foote og P»incess Spencer i rekordforsøk

løpere. har vunnet 53 premier
over 1700 m

Lagets Vi er korhmet frem til årets siste trav- Det er vel trolig at løpet blir en styr
keprøve mellom de 2 nevnte, men det er
anmeldt bester som Rønning Senator,
Miss Bulwark og Astrid Senator, så man
skal ikke helt se bort fra overraskelser.
' Alt i alt blir det 10 starter denne gan
gen, og da skulle man være ferdig i god
tid, før mørkets frembrudd.

1, Trygve Skjeggerød 1, Jan Fevang
1 og Thorbjørn Kristoffersen 1.

dag i Vestføld—Telemark. Telemark
Travselskap er som kjent blitt tildelt en
ekstradag, og det vil sikkert bli hilst med
glede av travsportsfolket.

Programmet er slett ikke dårlig, tvert
imot. Det har lykkes å få anmeldelser
fra Demon Foote og Princess Spencer,
Norges gjennom tidene beste 4-åringer,
og-bare et møte mellom disse to er verd
inngangspengene. Vi får da håpe at de
begge møter, noe annet ville være synd.
Vi nevner det for det har blitt en vane
dette med stort fråfall i det hurtige
varmblodsløpet.

Travselskapet reklamerer med rekord
forsøk i løpet. Det er vel nesten for me
get forlangt så sent på året, men kan vi
få en travdag like fin som trenerdagen
sist søndag, er det slett ikke umulig.

Runars Orienteringsgruppe av
holdt igår årsmøte på Haukerød
Badstue. Det var dårlig fremmøte.

Møtet blev ledet av Rolf Jacob
sen. med den fine,

milde smaken.
Regnskapet

blev referert av kassereren, Liv
Carlsen. Det viste et overskudd.Av gruppens beretning gjengir vi:

Lagets løpere har deltatt i 7
kretsløp, 5 nasjonale løp, KM i bud
stikke, KM individuelt, 10 manns
konkurransen og endel treningsløp.

Gruppen har seiv arrangert 1
kretsløp og 2 treningsløp.

Gruppen har også arrangert 2
instruksjonskurser med Rolf Jacob
sen som instruktør med ialt 23 del
tagere.

Gruppens medlemmer har i løpe
ne vunnet 53 premier, derav 11 1.
premier og 15 2. premier. Dessuten
vant Liv Carlsen bronsemedaljen i
kretsmesterskapet.

Vals

S.TIF.-iurnernes
terminliste

3 av det sittende styret frabad
seg gjenvalg og følgende nytt styre
blev valgt:

Formann: Karsten Låhne. Styre
medlemmer: Liv Carlsen og Finn
Hem.

A/s MAR GA RINCENTRALEN

STIF-turnemes terminliste for
høstsesongen iår er nu i det alt
vesentlige fastlagt.

Igår innledet guttene under 12 år
med klubbkonkurranse.

Gutter i klassen 14—17 år skal ha
sin klubbkonkurranse den 30. okto
ber. Konkurranse om jubileumspo
kalen er innlagt her.

Den fungerende formann, Rolf
Jacobsen,- takket så for seg og den
nyvalgte formann takket for tilli
den.

2,0.00: Ruhdtomkring.
21.15: Filharmonisk Selskaps

orkester.
21.45: Lørdagskåseri. Av professor

Ove Arboe Høegh.
22.00: Vær- og minemeldinger.
22.10: Dagsnytt.
22.30: Gammel og hy dansemusikk.

Birger Lundbys ensemble. Simon
Brehms kvintett.

Hovedstyrets formann, Johan Ja
cobsen, hilste fra sitt styre og gra
tulerte gruppen med det nye styret.

i Krømb.Førstepremiene er vunnet av:
Karsten Låhne 3, Liv Carlsen 1,
Gunvor Sem 1, Eivind Fevang 1,
Rolf Johannessen 1, Gunnar Nerli

Runars pikéånåali
lag spil er om krefs

mesferskapef

Lørdag 24. oktober.
11.20: Valutakurser.
11.25: Været til sjøs.
11.35: Hus og hjem. Dronning Jo-

Den 6. november arrangeres
klubbkonkurransen for gutter klasse
12—14 år.

K.M.-finale i pike
klassen søndag

for gutter un
der 12 år og 12—14 år går av sta
belen i Larvik den 22. november,
mens KM for he.rrer. junior og gut
ter i klasse 14—17 år blir arrangert
i Tønsberg den 13. desember.

En konkurranse for piker i klas
sene 12—14 og 14—16 år tenkes av
viklet den 20. november.

Terminlisten omfatter også po
kal-match for gutter mot Oslo Turn
i Oslo og muligens en pokalkonkur
ranse mot Kongsberg Turnforening
på Kongsberg. Data for disse kon
kurranser er i øyeblikket ikke fast
satt.

Søndag 25. oktobersefine. Tilla Hvalstad forteller.
11.55: Bergensensemblet,

Leif Hjortland, trekkspill.
12.55: Verdipapirer.
13.00: Værmelding. Dagsnytt.
13.30: Grammofonkonsert.
13.30: Sarpsborg Janitsjarkorps.
16.30:, Mine- og kulingvarsler.
16.35: Ord for dagen.
16.45: Konsert. Grammofon.
17.50: Gallveps. Alf Bakke forteller.
18.00: Barnetimen.
19.00: Værmelding. Dagsnytt.
19.40: Don Camillos lille verden.

Mennesker og dyr. Per Aabel leser
fra Giovanni Guareschis bok.

8,15: Dag og tid.
8,20: Grunnkursus i engelsk

Sandefjord Skyfferlag
mesterskaps
konkurranse

8,45: Fransk konversasjonskursus.
9,00: Værmelding. Dagsnytt.
9,20: Dypt i bondens aker —». Pro
gram om potetomsetningen og po
teten som mat og råstoff.

9,50: Anton Dvorak: Strykekvar
tett i F-dur, verk 96. Franz Ber-

KAMPENE SPILLES
PÅ HJERTNES

Kretsmesterskapet i pikeklassen
skal avgjøres på Hjertnes imorgen,
søndag, og det er tre lag som skal
kjempe, Runar, Nøtterøy og Fram,,
Lagene skal spille mot hverandre i
en turnering over 2x5 min. og hvis
det ved ordinær tid er uavgjort skal
en straffekastkonkurranse avejøre.

Runar har tatt ut disse spillere:
Bjarnhild Jensen, Inger Aske, Inge
bjørg Klavenes, Berit Abrahamsen,
Laila Bjelke, Liv Olafsen, Gunvor
Andersen, Solveig Sem, Bjørg Nil
sen og Kari Lunde.

Runars junior herre skal spille
kamp mot Store Bergans junior her
rer på Rønningen, og Runar har
tatt ut dette laget:

Øivind Andersen, Per Tyvand.
Svein Gjerstad, Tore Liverød, Kjell
Schulstock, Rolf M. Nilsen, Gunnar
Hansen, Steinar Endrestad, Lauritz
Westdahl og Odd Andersen.

Runar, Nøtterøy og* Fram har vun
net hvert sitt avdelingsmesterskap i
håndballens pikeklasse. For å få
avgjort kretsmesterskapet blev det
for en tid siden arrangert en tur
nering mellom de tré lag der alle
spilte mot alle. Resultatet blev at
samtlige lag blev stående på samme
poengsum.

wald: Sinfonie capricieuse. Ernst
Chausson: Poéme, verk 25.

10,55: Høymesse i Bakke kirke,
Trondheim. Bededag. Residerende
kapellan Tord Godal. Tekst: Mat.
3, B—lo. Før prekenen: 613, 612.
Efter prekenen: 4, v. I—lo, 615.

for medlemmene finner altså sted
på Kamfjordbanen imorgen. For
mannen har tidligere- gjort rede for
programmet. Vi tviler ikke på at det
blir godt fremmøte også av junior
er denne gang. Et pluss i arrange
mentet er anledningen til å ta
Skytterknappen.

Idag er det trening.

STIP skal denne sesong arrangere
kretsmesterskapet for herrer i «den
store kretsen» som omfatter Buske
rud—Telemark—Vestfold.

Turnering nr. 2 går av stabelen
på Hjertnes imorgen, og da vil det
forhåpentlig lykkes å få kåret me
steren. k

12,30: To berømte solister. Pierre
Fournier og Vladimir Horowitz.

13,00: Værmelding. Dagsnytt. '
13,20: Ludvig Irgens Jensen: «Heim

ferd». Dramatisk symfoni for soli,
kor og orkester. Trondheim Sym
foniorkester. Koret «Samklang».
Anna Marie Lyngstad, sopran.
Ingrid Vasseljen, alt., Bjarne
Buntz, tenor, Uno Ebrelius, tenor,
Arne Bjerge, tenor, Egil Nordsjø,
bass, Per Sjølie, bass, Per Hjort
Albertsen, harmonium og klaver.

16,00: Underholdningsmusikk. John
Weyer-Larsen, sang. Kjell Krane,
klaver.

253 lag med i
fri-idrettsserieneRunar mot Hugin,

Oslo, på Haukerød Formannen i Fri-idrettsforbundets se
rieutvalg, Erling Aasgaard, forteller
at ikke mindre enn 253 lag har deltatt
i årets forskjellige fri-idrettsserier. Det
betyr en voldsom fremgang fra ifjor, da
det var 149 lag som deltok og sendte inn
sine rapporter. Bare i Sørlandsserien,
hvor fri-idrettsseriens initiativtager
Sverre Sund al er oppmann, har det
deltatt 83 lag.

Alt I teåsUlutstyi
til flåten,

Runar skal imorgen spille en
vennskapskamp mot Oslo-laget Hu
gin. Spillerne på Hugin ville . kom
me ned tir Sandefjord på en tur
ihøst, og så passer de samtidig på
å spille litt fotball. Kampen kan gi
en liten pekepinn om styrkeforhol
dene blant lag i de ultime serier.
Hugin spiller i 3. divisjon i Oslo, og
laget ligger bra plasert der. Det har
ingen kjente spillere idag, men
Tom Blohm, som i mange år var
landslagsmålmann, begynte sin
karriere som målmann i klubben og
tilhørte denne da han debuterte
som 17 åring'.

Runar har tatt ut disse snillere
til kampen: Kristian Kalleberg,
Knut Halvorsen, Rolf Nilsen, Thor
bjørn Pritzøe, Roar Lunde, Einar
Karlsen, Agnar Nicolaysen, Anders
Andersen, Yngve Teodorsen, Bjørn
Nerlie, Arne Hansen, Georg Bye,
Olaf Bentsen og Jacob Skjelbrei.

Ennu en chanse
for o-løperne

16,30: Mine- og kulingvarsler.
16,35: Ord for dagen.
16,45: Stavangerensemblet.
17,10: Allsang i Store Studio, Oslo

kristelige studenterlag. Solist:
Olav Werner, sang.

TRENINGSLØP PÅ STORE
BERGAN SØNDAG Våre tips fil frav

løpene på Klosfer
skogen imorgen

Førsteklasses varer

Førsteklasses utførelse
17,40: Hva kan folkeakademiene

yde? Samtale om nye arbeidsmå
ler.

Store Bergan arrangerer søndag et
treningsløp i orientering med start fra
Store Bergan skole. Sesongen 'er slutt,
men laget synes det er ennu litt for tid
lig å legge gummiskoene på hyllen for
alvor. Det er utarbeidet et nytt kart over
et strøk i Sandar, og man vil gjerne
innvie det allerede ihøst.

18,00: Folkemusikk.
18,30: Råvaren til det svenske smør

gåsbordet. Blandt sild og silde
fiskere i Gravarne og Lysekil. Re
portasje.

19,00: Værmelding. Dagsnytt.1. løp: Stall Fix & Co. Aid Cher
ry Ford. Outs. Lissy Volo.

2. løp, 1. avd.: Gangster Stjerne
Døla Hjelma. Outs. Tentogutten.

2. løp, 2. avd.: Tokan Svane Sylvia
Burud Bausa. Oust. Hånes Sokka.

føms 'ofefceit
Det startes på 3, 5 og 7 kilometers løy

per. Por skoleungdom under 14 år blir
det en egen klasse. Det er sendt ut inn
bydelse til alle klubber i søndre Vestfold
om å delta. Fra -distriktet blir
det deltagelse av flere av våre beste

,-orienterere.

19,30: Filharmonisk Selskaps orke
ster. Solister: Kari Frisell, sopran,

Alarjorie Mitchell, klaver.
20,30: Familie-kvelden. Joseph Con-

Hærens stabsskole.
Blant de 40 offiserer som tirsdag

fikk sine diplomer efter gjennom
gått kurs ved Hærens stabsskole var
løytnant Mathias Wik, Tjølling.

3. løp: Princess Spencer Rønning
Senator Valencia. Outs. Demon Foote.

rad: Lord Jim.
21,00: Fra «Uken for lett musikk» i

Stuttgart. Musikkopptak og kom
mentarer ved Øivind Bergh.4. løp: Vestfold Svipt Hauran

Outs. Molvin.KUNARS HANDBALLGRUPPE
har årsmøte på Vårbrudd ikveld

21,40: De anonyme bak kulissene.
Rolf Christensen forteller teater
erindringer.

5. løp, 1. avd.: Lynold La-Jakk
Petter Grei. Outs. Mjøllfjøra,

5. løp, 2. avd.: Elvard Lymon
Mimo. Outs. Sjødina.

6. løp, 1. avd.: Stall Linge Ford
Protector Farina. Outs. Consul Ford.

22,00: Vær- og minemeldinger.
22,10: Dagsnytt og sport.
22,30: Lokale sportsmeldinger.
22,40: Dansemusikk.

"Tffjfjp //iL&fl
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6. løp, 2. avd.: Fordellas King Yard
lein Senara. Outs. Senator Chritian.

7. løp: Såmmer Biri Diamant
Outs. Molar.

Måndag 26. oktober
6,45: Værmelding og landbruks
meldinger. Melodier.

7,20: Morgengymnastikk.
7,30: Melodier.
8,00: Værmelding. Dagsnytt.

•"«y-j..,.

FARLIG DAME En kvinnelig
motorsyklist i Holmestrand som
holdt venstre side i gaten, men som
i et anfall av samvittighetsfullhet
plutselig svinget over i høyre side
hadde forleden nær kollidert med
en Farmandbuss. Takket være buss
sjåførens snarrådighet gikk alt bra,
men dåmen fortsatte uanfektet
som om hun ikke for et øyeblikk
hadde sett døden i øynene.

Beste utvalg i Radio
BINGEISS ELEKTRO

Kongensgt. 15. Telefon 2202.Ajax, den sterke mann, Ajax er kommet i dårlig —Og du har risikert livet
er han din yngre bror? selskap. Han trenger juling ved å dra inn i jungelen, for

Ja, for jeg er dverg. Vil for å rette seg opp —og du å hjelpe din bror?
du gjøre noe ut av det? er den som kan gjøre det. Ingen annen ville hjel

pe den store dumrianen.

Fantomet blir rørt av vesle
Max's mot.

For galt at jeg ikke
kan hjelpe deg.

Vent. Du vet ikke
hva han er i ferd med!

• 1. kl. reparasjonsverksted.

Trykt i A/S HANDELSTRYKKERIET
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HVALFANG/THUMMER
Nr. 246. 62. årgang. Lørdag 24. oktober 1953. SANDEFJORDS TIDENDES 92, ÅRGANG

Konkurransen om de 15,500 blåhvalenheter blir
skarpere enn noensinne

17 pelagiske og 3 landstasjoner deltar i kommende
Sydhavssesong

lalt 229 hvalbåter mot 253 i foregående sesong
7 300 nordmenn deltar - en økning på vel 500 mann

En ny Sydhavssesong står for døren. Ved Syd Georgia
er kvalfangsten allerede begynt, men ifølge den interna
sjonale overenskoinst kan den pelagiske fangst ikke begynne
før 2. januar. Da spermoljemarkedet fortsatt er dårlig blir
det i kommende sesong praktisk talt ikke spermfangst før
bardehvalsesongen setter inn. Derfor er avgangen for de pe
lagiske ekspedisjoner også iår blitt temmelig sen. Men nu
går det slag i slag. Torsdag dro «Norvhal» fra Larvik og
«Southern Venturer» fra Tønsberg, og idag går «Abraham
Larsen» som første flytende kokeri fra Sandefjord.

Det er iår 2 norske ekspedisjoner mere enn i foregåen
de sesong som sammen med at det er en utenlandsk (Olympic
Challenger) mindre kan komme til å øke Norges andel av
den totale fangst noe.

Foruten ovennevnte ekspedisjo
ner vil det hollandske fl. k. «Wil
lem Barendsz», de to japanske fl.
k. «Nisshin Maru» og «Tonan
Mani» samt det russiske fl. k.
«Slava» delta i kommende ses"ong.

Fl. k. «Willem Barendsz» skal
denne sesong fange med 12 hval
båter som siste sesong. Sesongen
1952/53 hadde denne ekspedisjon
494 mannskaper. Fl. k. «Nisshin
Maru» og «Tonan Maru» skal beg
ge fange med 13 hvalbåter mot 15
forrige sesong. Disse to ekspedi
sjoner hadde h. h. v. 1450 og 1307
mannskaper siste sesong. Fl. k.
«Slava» antas å benytte 15 hval
båter som siste sesong, og hadde
748 mannskaper sesongen 1952/53.
Fl. k. «Olympic Challenger» som i
sesongen 1952/53 fanget med 16
hvalbåter og hadde ca. 620 mann
skapar, skal ikke i fangst kom
mende sesong.

Det vil således i kommende se
song delta 17 pelagiske ekspedi
sjoner og 3 landstasjoner med til
sammen 229 hvalbåter mot 16 pe
lagiske ekspedisjoner og 3 landsta
sjoner med til sammen 253 hval
båter i sesongen 1952/53. Det vil
si en nedgang i antall hvalbåter
på 24.

Hvalbåttallet er endel redusert i henhold til den frivilli

ge avtale som selskapene har inngått og hvor bare den russi
ske ekspedisjon står utenfor. Men da hvalbåtmateriellet er
forbedret ytterligere, er den samlede kapasitet neppe synder
lig nedsatt. Konkurransen blir derfor minst like knivskarp
som noensinne. Nedsettelsen av det totale fangstkvantum til
15 500 blåhvalenheter spiller også inn.

Foto: Kelvin & Hughes

Hvalskytteren har sett blåst og dirigerer hvalbåtens kurs fra lemmen.

Hvalfangernes bridgeturneringSydhavssesongen 1953/54.
- Vi hitsetter en oppgave over dé

kokerier og landstasjoner som vil
delta i kommende sesong 'sam
menstillet med antall hvalbåter

og antall nordmenn beskjeftiget
ombord (tallene i parentes gjelder
foregående sesong): En blanding av skarp konkurranse og

hyggelig samvær
I sesongen 1952/53 var det ialt

beskjeftiget 6,787 norske mann
skaper på hvalfangstflåten i Ant
arktis inkl. Syd Georgia. I år blir
tallet ca. 7,300, det vil si en stig
ning på vel 500 mann.

Norske ekspedisjoner Hvalbåter Antall nordmenn
ca.

10 (14) 453 (512)
13 (17) 538 (629)
10 (13) 425 (476)
11 (—) 523 (160)*)
13 (—) 540 (—)
13 (18) 561 (665)
13 (15) 531 (558)

9 ( 9) 408 (402)
8 ( 9) 303 (311)

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

Den populære turnering har passert de første 5 årene
Hvalfangernes bridgeturnering er at vi i de siste årene har hatt sted

lagt an slik åt ikke bare hvalfang-; lige amatørkunstnere som har un
erne har glede av den. Storparten' derholdt med spesielle hvalfangst
av deltagerne har sine damer med, kabareter.
og selve konkurransene slutter i så; Neste år vil det bli innført noe
god tid at begge aitener benyttes' nytt. Hvalfangerne vil da seiv ar
til dans. I rangere sin egen kabaret. Når vi

Siste dagen avsluttes spillet alle-1 tenker på «Thorshavet»s «Kværna
rede ved 17-tiden. Dette har gjort går» og «Balaena»s hvalfangerrevy,

«Bvalskrekk» og

helikopter
tas ibruk av japanerne kommende

Når vår avis idag utgir det årlige
;pesialnummer for "våre hvalfangere,
sr det helt naturlig at vår bridge
avdeling inntar en bred plass.

«Sandefjords Blad» har alltid gått
.nn for å støtte ethvert forsøk på å
gi våre aktive hvalfangere god og
allsidig underholdning. Helt fra vår
bridgeredaktør, herr A. Bredo Slet
ner, i 1949 innbød hvalfangerne til
å, være med å kåre de pelagiske
mestre i bridge, har dette arrange
ment hatt overveldende tilslutning
Her var en idé.som tiltalte alle. Ved
st slikt mesterskap møtes offiserer,

sesong i Antarktis.
100 (95) 4283 (3713)

7 ( 7) 308 ( 333)
To tysk-konstruerte «lydbølge

kanoner» hvis fremste egenskap er
at de berøver hvalen dens oriente
ringsevne og dermed gjør det let
tere å fange den, skal kommende
sesong prøves ved den japanske
«Tonan Maru»-ekspedisjonen.

Den andre japanske hvalfangst
ekspedisjonen, «Nisshin Maru» skal
iår for første gang føre helikopter.
Det skal benyttes til å spore opp
hval, foreta værobservasjoner og
dessuten anvendes som hjelpemiddel
ved navigeringen.

Landst. Husvik Harbour

Tilsammen
Utenlandske ekspedisjoner
Fl. k. «Abraham Larsen», «Bala

ena»**), «Southern Harvester» og
«Southern Venturer»

L.st. Leith Harbour og Grytviken 14

107 (103) 4590 (4046)

(64)
(14)

2033 (2049)
677 ( 692)

mannskaper og arbeidere fra alle
kokerier, landstasj oner og hvalbå
ter til fredelig dyst, og hyggelig
samvær. Her er hvalfangernes evne
til å gå alvorlig inn for en oppgave,
sympatisk paret med virkelig godt
smittende humør. Det har jo i man
ge år vært arrangert bridgeturne
ringer ombord i de fleste kokerier.
og også på alle landstasj oner, men
vi tar nok ikke mye i feil når vi på
står .at interessen for disse lokale
turneringene har blitt adskillig
større efter at hvalfangernes brid-l
geturnering er gått over til å bli
en fast institusjon.

VI kan også fastslå at kvaliteten'
øker parallelt med delfcagerantallet. i
Nu skal ikke dette skremme den
mindre trenede bridgespiller fra å
delta. Seiv om det alltid setter en
ekstra spiss på det hele hvis man!
skulle være så heldig å vinne en
premie, tror vi dog storparten del-1
tar utelukkende fordi de finner,
glede ved å spille en hyggelig bridge.
Samtidig som de kan tilbringe to
hyggelige dager sammen med kolle- j
ger fra andre ekspedisjoner.

Total 176 (180) 7300 (6787)

* ) Fl. k. «Thorshøvdi» var kim hjelpekokeri sesongen 1952/53.
**) Inkl. M.t «Thule» og fryseriskipet «Bransfield».
Hertil kommer ca. 1300 (1393) utenlandske mannskaper (mest en

gelskmenn). ...',

De to japanske ekspedisjonene
drar sydover henholdsvis 21. okto
ber og 17. november.

MARITIME TRADING A
GUSTAV VIGELANDSVE! 11

OSLO
Telegramadresse: «TONNAGE»

Tlf.: 55 70 62 55 70 74

Vi presenterer- bl. a.

G. & J. Weir Ltd. Glasgow Stempelpumper Øst- og Nord-Norge
Evaporatoranlegg
Compressorer etc.

FY**
Drysdale & • Co. Ltd. Glasgow Cirkulasjonspumper Øst- og Nord-Norge.

Dampgeneratorer etc.

Laurence, Scott & Electromotors Ltd. Norwich Elektriske motorer alle størr.
Elektriske vinsj er. Dynamoer

Swinney Bros. Ltd. Morpeth. England Smiths oljefyringsanlegg
Oljefyrte bysser.

Tyne Metal Co. Ltd. Hexham on-Tyne Damp vinsj er. HvaLspill. Ankerspill MåM£@M% RADIOUTSTYR
R. & W. Hawthorn, Leslie & Co. Ltd. Newcastle Skipsreparasjoner. Doxford Diesel

Sultzer Diesel. Werkspoor Diesel.
Ventiler for tankskip.

Hi»**"The Quasi-Arc Company Ltd. Bilston England Elektriske sveiseaggregater. Elektroder
for all slags sveising.

ALLTID TIL DERES TJENESTE NORSK MARCOMKOMPANI A

! Når skuddet

i smeller

1 Skytterfrakker
A- s- ''%:: Gummildær

• fjÆS&fr Gummistøvler

Gode kvaliteter kan garanterés
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Hiet lom leiger hvalen under fånn
Og forteller skytteren hvor og når

hvalen går opp
«Flest mulig lival på kortest mulig tid» er

mottoet for den engelske
Echo Whale Finder

Z"'
Pa det grunnlag italieneren Marconi la for over 50 ar siden bar radio

teknikken gjennomgått en rivende utvikling. To verdenskriger har gitt
denne utvikling kraftige støt fremover. De krigførende sparte kverken
penger eller mennesker nar det gjaldt a vinne forsprang pa det radiotek
niske området. Tallrike eksperimenter som blev satt igang førte til resul
iater som vel rna sies å ha overtruffet de dristigste forventninger. Blant de
nye oppfinnelser fra den siste verdenskrig står radar og asdic i første rekke.
Radar er forlengst innarbeidet i vår hvalfangerflåté og asdic er iferd med
å bli et uunnværlig hjelpemiddel i jakten pa verdens største dyr. Takket
være asdic-apparater er det nu mulig å folge hvalen på dens vei under
vannet, slik at kvalbåten kan manøvrer-es i gunstig posisjon og skytteren
stå klar til skudd når hvalen kommer opp

Utkikken i tønnen har allerede sett hvalblåst, og denne illustrasjonen
viser hvorledes «hvalfinneren» har fått kontakt med hvalen i neddykket
tilstand. Skytteren kan nu alltid ha båten i skuddposisjon når hvalen
dukker opp igjen.

fiske. Såledtfs blev noen av hval
fangstekspedtisj onene i Antarktis
utstyrt med ekkolodd. Loddet re
agerer nemlig også for luftblærer
fra hvalåte.

Ekkoloddet kunne imidlertid
ikke få noen direkte betydning
for selve Iryaljaget. Lyden som ek
koloddet sender ut er rettet ned
over mot bunnen og kan altså ba
re skaffe oss opplysninger om det
som befihner seg under fartøyet.
Ved å sende lyden ut horisontalt
skulle man kunne undersøke far
vannet i hvilken som helst ret
ning. Et slikt instrument fikk
man i asdic.

Man har forsåvidt lenge vært
på spor efter radaren og asdicen.
Alt i 1904 føreligger et patent som
lekker radarprinsippet og i et fo
redrag i 1922 uttalte Marconi at
itnyttelse av dette prinsipp måt
e ligge innen mulighetenes gren
er. I 1920—30-årene kom så ek
:oloddet som forsåvidt bygger på
le samme prinsipper som asdic,
ekkoloddet arbeider på den må
ten at man sender ut lydbølger
fra skipet og måler den tid det
tar før ekkoet fra havbunnen
kommer tilbake. På den måten vil
man stadig kunne holde seg un
derrettet om dybden under et far
tøy. Ekkoloddet blev efter hvert
tatt i bruk i skipsfart, fangst og

lydstrålen kan gå i hvilken som
helst retning. Man vil lett forstå
hvilke muligheter asdic har også
i fredstid, ikke minst i hvalfang
sten.

Ved hjelp av asdic-apparatet vil
skytteren kunne følge hvalen un
der hele jaget og til enhver tid
være orientert om hvor «viltet»
befinner seg. Enhver som har
vært noe borti hvalfangst vil lett
forstå hvor megen tid man vil

spare ved et effektivt asdic-appa
rat.

:Erik Petersen)

Pappa får en god klem.
La oss se nøyere på et av de

mest kjente engelske asdie-appa
rater: Kelvin Hughes Echo Whale
Pinder som forrige sesong var in
stallert på 11 av «Southern Ven
turer» og «Southern Harvester»-
ekspedisjonenes hvalbåter.

gleder vi oss til å se hvad karene spilt på Farris Bad, og da vi frem
deles ikke kan finne passende lo
kaler i Sandefjord, bøyer vi oss for
deltagernes utrykkelige ønske om at
også kommende turnering blir hen
lagt til Farris Bad.

Vi kan ikke omtale hvalfangernes
bridgeturnering uten også å kom
me inn på de mange som i disse
første 5 årene har vært med på å
bygge opp turneringen.

Vi vil da først nevne de 14 kar
ene som under siste turnering fikk
seg tildelt jubileumsnålen som et
bevis for sin store interesse:

Nils Nordmannbo, Kristian Johan
sen, Torgny Flåtten og Gunner
Mikkelsen, alle fra «Norhval», samt
Helge Halvorsen og Georg Kvist,
«Pelagos», Kristian Bakerød, «Sout
hern Harvester», Trygve Kviler,
«Balaena», Harald Rismyhr og Rolf
Tollefsen, «Thorshøvdi», Håkon
Dahl og Johan Diserud, «Kosmos
IV», og til slutt Odd Aas og Erling
Foyn, «Southern Venturer».

Det er ikke bare her hjemme ar
beidet med hvalfangernes bridge
turnering foregår. Ombord i de for
skjellige kokerier har vi trofaste
medarbeidere som går inn for tur
neringen. Vi kan ikke nevne alle,
men tar med navn som: Rolf N.
Larsen, «Balaena», Jacob Kristin
ansen og Roald Jahre, «Kosmos rv»,
Gunner Mikkelsen, «Norhval», Odd
Aas og Erling Foyn, «Southern Ven
turer, og Harald Rismyhr, «Thors
høvdi»!

kan få istand
Denne del av hvalfangerturne

ringen er overlati til herr Harald
Rismyhr som elskverdigst har på
tatt seg å samle de forskjellige inn
slag til en hel kabaret.

Seiv om bridgens arrangører ikke
skal ha noe med denne underhold
ningen å gjøre, vil vi dog nedsette
en bedømmelseskomité, som efter
beste skjønn, utpeker beste enkelt
prestasjon.

Denne belønnes med en ekstra
premie.

Asdic blev uteksperimentert
som et våpen i kampen mot übå
ter under den siste verdenskrig
og fikk navn efter den komité av
forskere som stod for eksperimen
tene: Allied Submarine Detecting
Investigating Committee.

Asdic bygger som nevnt på de
samme prinsipper som ekkolod
det, men lydbølgene sendes ut i
horisontal retning fra en såkalt
«svinger» som kan dreies slik at

gnidning og
polering med

har fått. Navner som frk. K. C.
Kristiansen, herr og fru Fritz Chri
stiansen, Harald Halvorsen, Lorentz
Strand, K. H. Magnussen, G. An
dersen, og sist, men ikke minst fru
Sletner, er navn som er godt kjent
av alle bridgespillende hvalfangere.
Sammen med Sletner danner de
alle en kameratklikk som gjennom
5 års trening har funnet frem tii
gode og sikre fremgangsmåter når
det gjelder utregning og tuxue
ringsledelse.

Hensikten med dette apparat er
å gi skytteren et hjelpemiddel
som kan sette ham istand til å
skyte flest mulig hval på kortest
mulig tid. Ved hjelp av Kelvin
Hughes Whale Finder skal han til
enhver tid kunne avgjøre hvor
hvalen befinner seg i forhold til AVS N ORCA S C O . OSLO

Til slutt noen ord om årets inn
bydelser som nu foreligger ferdig
fra trykkeriet, og som blir sendt
med hver enkelt ekspedisjon syd
over. Som vanlig bemerker vi at
man må være aktiv hvalfanger for
å kunne delta. Undtagelser er alle
tidligere mestere, eller spillere som
har deltatt de første 5 årene. Det
samme gjelder kontorpersonell som
er direkte tilknyttet hvalfangst.

Som vanlig vil turneringen bli
arrangert efter Mitchell's System.

Når vi til slutt skal ønske alle en
god tur sydover, vil vi håpe på en
vellykket sesong, og avslutter denne
omtalen med siste avsnitt i årets
innbydeiser:

Vi innbyr alle bridgespillene hval
fangere til å være med på denne
avkobling efter slitet ombord.

Kom alene, eller ta Deres dame
med, og la oss hygge oss sammen
på hotell Farris Bad, lørdag den 12.
og søndag den 13. juni 1954.

Firma Bugge & Krogh-Hansen,
Tønsberg vil vi gjerne nevne spe
sielt. Gjennom sin representant,
herr Anker Christoffersen, har dette
rederiet vist en interesse for vårt
arbeide som virker imponerende.

Selve opplegget av turneringen,
alt forberedende arbeide, og hoved
ansvaret faller naturligvis på den
ansvarshavende leder, men seiv vil
han gjerne delen æren med de
mange og gode medarbeidere han

Hvalbridgens pokaler.
Som vanlig blir denne parvis, og

antall premier er avhengig av del
tagerantallet.

Det er gullsmed Bjørnerud som
også denne gang lover å skaffe pene
premier.

Turneringens kjennetegn, hval
fangermerket, blir påloddet alle
premier, og det eftertraktede di
plom som er spesialtegnet for hval
fangernes bridgeturnering blir til
delt vinnerne av de 10 første pre
miene.

Hvalbridgens merke

Også under den kommende kon
kurranse vil det bli utdelt ekstra
premier til beste par fra det kokeri
som møter med størst deltageran
tall. Ifjor var det Sigurd Olsen/
Anker Firing fra «Balaena» som
vant dem. ATLANTIC DIESEL A/SNår vi omtaler premier vil vi
samtidig nevne alle de spillerne som
i disse første 5 årene har hentet
hjem den eftertraktede titel Pela
gisk mester:.

1949: Andreas Jakobsen/Anker
Kihle, «Southern Venturer».

1950: Arne Eriksen/Kristian Jo
hansen, «Norhval».

1951: Oskar Nilsen/Hans Skovly,
«Southern Harvester».

Sjursøya Oslo

SPESIALVERKSTED FOR:

1952: Karl J. Kristoffersen/Nils
Nordmannbo, «Norhval».

1953: Ove Kalleberg/Odd Kopstad,
«Pelagos».

Som vi ser har det ennu ikke lyk
kes noen å gå til topps mer enn en
gang. Et tydelig bevis for at kon
kurransen er stor.

Brennstoffventiler. Brennstoffpumper og dyser av alle slag

Centrifugalstøping av lagere i alle størrelser
I en turnering som denne hvor

samtlige kokerier er representert
har vi deltagere fra hele det østen
fjellske Norge. Ja, ved siste turne
ring var sogar Trondheim represen
tert. Storparten av deltagerne er dog
fra vårt eget fylke, og vår opprin
nelige mening var derfor at turne
ringen skulle ambulere mellom Lar
vik, Sandefjord og Tønsberg.

Hvalbåt «ENERN»s hylseforinger blev istøpt palen Imelall (250 kg) med vår centrifugalstøpemaskin

Service Dag og Natt

Konkurransen har imidlertid
vokst seg så stor at det her i San
defjord ikke finnes lokaler som

Nytt telefonnr. 6717 80 Teiegr.adr.: ATLANTICDIESEL

KRAGERO SUP & MEK. VERKSTI

G. KRISTENSEN & SONNER

Fullstendige reparasjoner

av hvalbaier

Flytedokk: 212' x 44'

Telefon: Krager© 81271-81462-81559 Telegr.adr. «SUPPEN»
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TUMLER-HVALEN SOVER
2 TIMER I DØGNET

spesiell sovetaktikk. Den blåste først ut
luft av lungene og lot seg derefter syn-
ke til bunnen av tanken, hvor den lå
helt avslappet 5—6 minutter. Denne
form for søvn er senere også iakttatt
hos andre tumlere.

Hvalene i Marine Studios sover minst
2 timer pr. døgn.

Marine Studios i Florida gir svar på mange Hvalungen er racersvømmer,
Den nyfødte tumlerungen veier ca. 12

kg. og er 36—40 tommer lang. Den fødes
under vannflaten og svømmer seiv opp
for å puste. I tilfeller hvor ungen har
vært dødfødt har moren enkelte gan
ger assistert av andre voksne hunner
puffet den opp til overflaten tilsynela
tende i den hensikt å skaffe den luft.

problemer omkring hvalens adferd
I U. S. A., nærmere bestemt i Marine

land i Florida, blev det før siste krig
bygget et akvarium eller oceanarium
som har holdt lival i fangenskap i flere
år og studert dem inngående. Riktignok
er det bare mindre tannhvalarter det
dreier seg om, men eksperimentet er al
likevel på mange mater enestående,
forteller amanuensis Åge Jonsgård
ved Statens institutt for hvalforskning
i en artikkel i «Norsk Hvalfangst-Ti
dende».

fin, langsnutét delfin, og en tid også
grindhval. De tre førstnevnte artene er

ikke alene hører meget godt, men at lyd
frembringelser også er viktige meddelel-

alle små. Tumlerne, som er den største
av disse, kan fullt utvokst bli 11—12 fot,
grindhvalen derimot ca. 20 fot.

sesmidler

Også hvalen sover, Ungen svømmer meget godt helt fra
fødselen av. Den beveger halefinnen
hurtigere og blåser oftere enn eldre dyr.
Hvis moren av en eller annen grunn er
nødt til å svømme for full fart, har un
gen endog like efter fødselen ingen van
skelighet med å følge henne.

Alle pattedyr trenger søvn, og det er
sikkert enkelte som har fundert på hvor
dan hvalene som bare er henvist til å
leve i vann kan få tilstrekkelig søvn.'

Hvalen kan plystre.
Hvalfangere som har drevet fangst

av knøl, kan berette at denne hvalart
ved enkelte anledninger frembringer. ly
der. Likeledes har man lenge kjent til
at hvitfisken frembringer forskjellige
lyder. Det har for øvrig lykkes forskere
å overføre hvitfisklyd til grammofon
plater ved hjelp av undervannsmikrofo
ner (hydrofoner) i nærheten av Quebec.

I Marine Studios er det også studert
lyder frambragt av hvalene der. Plystre
lyder forekommer i alminnelighet ved
at dyrene støter ut små mengder luft.
Når dyrene er meget aktive, f. eks. når
de slåss, leker eller blir foret, kan man
gjennom hydrofonen høre snorkelignen
de lyder. Når de derimot ligger stille i
vannfalten og hever hodet så høyt at
blåsehullene er over vannet, kan det ofte
høres merkverkdige «kysslignende» ly
der, som frembringes ved hjelp av blå
sehullets klaffer, som er spesielle hud
folder med muskulatur til å lukke blåse
hullet når dyret dukker. En meget eien
dommelig lyd var karakteristisk for
grindhvalen når den måtte anstrenge seg
særlig meget. Den ynket seg da som en
baby, og merkverdig nok syntes det som
om denne lyd ikke var forårsaket av at
dyret blåste ut luft.

I. Marine Studios har man iakttatt
hvalene mens de sover. Hvis det ikke er
noen vannstrømning i tanken, ligger
tumleren omtrent 1 fot under vannflaten
og kroppen nærmest vannrett. Omtrent
Jivert halve minutt bringer noen svake
foevegelser av halefinnen hvalens hode
ovsr vannet slik at den får puste. Øye
løkkene er vanligvis helt eller delvis
lukket, men av og til åpnes de f. eks.
når et annet dyr kommer i nærheten.
Når dyret er helt uforstyrret under søv
nen, åpner det øyelokkene med • gjen
nomsnittlig 15—30 sekunders mellom
rum.

«Fast fisk». Hvalen som «hvalfinneren» fant hales inn til hvalbåten

Akvariet, eller Marine Studios som det
heter, består av to store tanker forbun
det med en mindre, grunnere tank som
tjener som karantene for nye dyr. Den
ene av de store tankene er sirkulær med
diameter 75 fot og ca. 15 fot dyp i sent
rum, den andre som er nesten rektan
gulær, er 100 fot lang, 40 fot bred og 18
fot dyp. Vannfornyelsen i tankene besør
ges av et pumpeverk som skaffer ca. 20
mill. liter friskt Atlanterhavs-vann pr.
dag.

Det som først og fremst særpreger dy
relivet i dette akvariet er at forskjellige
dyregrupper lever sammen på noenlun
de samme måte som i apen sjø. I samme
tank finnes f. eks. koraller, muslinger,
små stimfisk, havskilpadder, haier og
aval.

hvalbåten, slik at han hurtigst
mulig kan komme i skuddposisjon
når rivalen går opp for å blåse.
«Hvalfinneren» forteller også
skytteren når hvalen er på vei
opp mot overflaten, slik at han
kan stå klar ved kanonen og bren
ne løs straks viltet viser seg.

Hittil har skytteren mattet sto
le utelukkende på seg seiv og sin
«teft» under et hvaljag. Aldri har
han kunnet være 100 pst. sikker
på hvor hvalen neste gang ville
dukke opp. Når som helst under
sin flukt kan hvalen forandre ret
ning og eftersom den kan presse
seg opp i en fart som ikke ligger'
så langt under det en gjennom
snittlig hvalbåt kan klare, så kan
det; ta timer før man igjen er
kommet så noenlunde på skudd
hold.

Takket være «hvalfinneren»
kan skytteren idag utstyres med
en sjette sans som gjør at han he
le tiden har kontakt med hvalen
og kan komme på skuddhold i lø
pet av så kort tid som overhodet
mulig.

og som mikrofon. Fra den kan
man sende ut en serie av ultra
korte lydbølger. Lydstrålen som
går horisontalt gjennom vannet,
kan dreies hele sirkelen rundt. En
hel omdreining, 360 grader, tar 15
sekunder. Såsnart lyden er sendt
at blir svingeren koblet over på
nottager. Når lydstrålen da tref
:er hvalen og endel av lyden kas
tet tilbake blir dette oppfanget av
svingeren og kan registreres av
)peratøren på hvalbåtens bro, så
7el ved hjelp av hodetelefoner
som ved hjelp av det «kart» som
'ydbølgene tegner på kontrollbor
iet. Svingeren kan trekkes inn i
skipets bunn slik at den ikke skal
7ære i veien for harpunlinjen.
NTår svingeren ligger i hvilestilling
ligger den inntrukket i skipet. Det
tar nøyaktig 45 sekunder å få den
i stilling og 70 sekunder å trekke
den inn.

Lek dagen lang.
Særlig tumleren tilbringer en stor del

av tiden i Marine Studios med lek. Ting
som flyter fjær, trestykker, gummi
ringer blir ved hjelp av snuten kastet
opp i luften og fraktet omkring i akva
riet. Enkelte tumlere har lært å «appor
tere», idet de straks kaster tilbake ting
som blir slengt ut i vannet. Særlig lære
nem har tumleren «Flippy» vært.

lakttakelser over tumlerens oppførsel
viser at de må være intelligente dyr •
minst like intelligente som hunder.En tumler utmerket seg ved en ganske

JPP Bøker dra sørover medVed konstruksjon av akvariet er det i
første rekke tatt hensyn til det videnska
pelige arbeidet som. skal utføres, men
dessuten er det slik innrettet at både
publikum og filmfolk får anledning til
å studere dyrelivet.

finner De et rikt utvalg av hos oss.

Velkommen innom 1

For at resultatet skal bli så godt
som mulig kan The Kelvin Hug
hes Echo Whale Finder operere
på to bølgelengder, en for lange
Dg mellomstore avstander og én
på kort hold. Såvel bølgelengder
som bredden av lydstrålen er lagt
opp slik at man kan følge hvalen
like inn på skipet, d.v.s. inn til en
avstand på ca. 18—20 meter.

For å gjøre apparatet så effek
tivt som mulig kan det opereres
i fem forskjellige lengdeskalaer:
250, 500, 1000, 1500 og 2000 yards.
På grunn av de mange forhold
som kan spille inn når det gjelder
ekko fra gjenstander under vann
er det ikke mulig å angi noen ga
rantert maksimumsrekkevidde,
men under gunstige forhold vil
man kunne registrere ekko fra
hval som befinner seg innen en
avstand av ca. 1800 meter. ,

De mange forskjelligartede lyder som
de omtalte hvalartene frembringer, ty
der bl. a. på at hørselen må være godt
utviklet hos disse dyr. Dette er også i
overensstemmelse med at den del av
hjernen som tjener hørselen, er meget
godt utviklet. Vann er for øvrig en god
lydleder, og de iakttagelser som er gjort
i Marine Studios viser klart at hvalene

fjiiciw. Fo§§Akvariehval på 11—12 fot.
Det er små tannhval tilhørende un

derfamilien Delphininae som utgjør
«hvalinnslaget» i Marine Studios.
Svært mange slekter og arter av hval
hører for øvrig hjemme i denne under
familie, og i Marine Studios er de re
presentert ved tumlere, alminnelige del-

Storgaten 8 Telefon 3023

The Kelvin Hughes Echo Whale
Finder kommer under vanlige
forhold først inn i bildet når kon
takten med hvalen er etablert. I
klarvær vil hvalblåst kunne ob
serveres på adskillig lengere av
stand enn «hvalfinneren» rekker.
1 alminnelighet vil man kunne gå
inn på hvalen i en avstand av 1—
2 km før dyret blir oppmerksom
på hvalbåten. Men fra da av og
inntil skuddet smeller vil også
skytteren gjennom «hvalfinne
ren» kunne holde seg underrettet
om hvor hvalen står.

I usiktbart vær vil imidiertid
The Kelvin Hughes Whale Finder
også være til hjelp ved oppsporing
av hval. Den vil da si fra hår en
hval er i nærrieten og således gi
skytteren en chanse som han el
lers ikke.ville fått.

La oss se litt på selve appara
tet. Under fartøyets bunn sitter
en bevegelig del som kalles svin
geren. Den er konstruert slik at
den kan virke både som høyttaler

The Kelvin Hughes Whalé Fin
der er konstruert slik at den kan
betjenes av én mann, som fra sin
stasjon på broen kan kontrollere
hele jaget. Pr. telefon står han i
forbindelse med skytteren som da
igjen dirigerer jakten.

The Kelvin Hughes Echo Whale
Finder er resultat av mange års
eksperimenter og forskningsar
beid, og utstyret er blitt utprøvet
på Salvesen-ekspedisjonens foåter
i løpet av de siste sesonger i Ant
arktis. Det er ingen tvil om at
«hvålfinneren» har alle betingel
ser for å revolusjonere hvalfang
sten. Når alle hvalbåter er utstyrt
med et «øye» som kan følge hva
len også under havflaten har den
ikke store chanser til å komme
unna.

SORT FRASTØTER
STXJDENTENES KJÆRESTER

London: Ifølge en århundregam
mel tradisjon må studentene ved
universitetet i Durban efter kl. 18
gå med sort dress. I en høytidelig
ansøkning ber nu studentene om
at de må bli løst fra denne regel i
all fall når de skal møte sine
«giri friends». Den dystre kles
drakt virker meget lite tiltrekken
de, heter det i skrivelsen. (PT). En tumlerhval som akrobat.

TIL FANGSTFELTET
Så bærer det sydover igjen.
er det godt å vite at omhygge
lige forberedelser er foretatt.
På sin måte er Jotun med på
ferden. Fra kjøl til mastetopp
«dekker JOTUN alt som skal

dekkes» av ARCANOL, burvn

stoffer, skipsmalinger og lakker.
Gjennom årrekker har sjøfaren de
folk erfart at Jotun holder i all
slags vær og under alle forhold.
JOTUN VERNER VERDIER

«OD TUR ©©LYKKE TIL
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Den personlige Hilsen på lydband,
den besie

taler inn på magnetofon og som
blir spilt for hvalfangerne julaf
ten. Dette er faktisk den julepre
sang som vi setter mest pris på,
sier velferdsformannen. Det er et
populært tiltak som det er kom
met mange henvendelser om å
gjøre igjen, hvis det er mulig. Det
er rart med det, men å få høre
stemmen til de kjære man har
hjemme på en slik kveld er virke
lig en opplevelse. Man blir satt i
en egen stemning. Opptakené blir
spilt mens vi sitter til bords på
denne kvelden og mange er det
ikke som ikke får en hilsen. Det
er å håpe at denne sesongen får
hver hvalfanger høre kjente stem
mer hjemméfra. For at et slikt til
tak skal bli vellykket er det klart
at man må ha en organisator i
Norge. Det har man i Lind Jør
gensen jr. som har gjort meget på
dette feltet. Velferdsrådet regner
med at det også iår blir ordnet
med slike opptak og Borghild
Linds forretning vil sikkert la hø
re fra seg i rå måte.

julepresang
Formannen i

Harald Rismyhr,
Hvalfangernes Velferdsråd

om velferd før kommende

sesong

100 norsktekstede filmer ut på hvalfanger-
markedei lår

Kortbølgesendingenes sendetid utvides
I alle slags samfunn er det behov for velferd. Overalt finnes der

mennesker som frivillig tar seg av de forskjellige gjøremål for å skape
trivsel og lykke for andre. Velferden er oppstått fordi
det er et behov å dekke. Det er behov for fritidssysler i en verden som
kan synes å være fylt av bare arbeid. Overalt har ordet «velferd»
fått en bedre og bedre klang blant enhver og idag er det faktisk en
nødvendighet. Er store kontingenter mennesker samlet på samme
sted over et lengre tidsrom, oppdager man snart at det er noe som
mangler hvis det ikke av en eller annen blir ordnet med gjøremål
som skaper glede og tilfredshet blant de øvrige.

Nu er det vanligvis slik at innen de aller fleste «småsamfunn»
hvor det er behov for velferd, blir det en mann-som tar seg av de for
skjelligste gjøremål. Efterhvert kan det støpe på og det kan bli for
meget å gjøre for én.

110 FILMER TIL ÅRETS
HVALFANGSTEKSPEDI
SJONER

Filmen er den som samler sitt
store publikum ute på feltet som
hjemme. Som vanlig er det kino
bestyrer Henrik Sandberg i San
defjord som tar seg av dette ar
beidet. 110 filmer vil bli sendt med
ekspedisj onene og iår er det høy
den 10 filmer som ikke er norsk
tekstet. Det har nemlig vært et
aber at filmene ikké har vært tek
stet. De filmene som denne gang
ikke' er blitt forsynt med norsk
tekst er slike show- og utstyrsfil
mer som man.faktisk bare sitter

og ser på og som ikke trenger å
bli forklart nærmere.

sjonen har sett. Naturligvis opp
står det en masse diskusjon om de
forskjellige filmene. Alle har ikke
lik smak. Men den gjengse mening
er allikevel at filmer i den lettere
genre er det som hvalfangerne sy
nes mest om. Filmer som viser
show og som er spekket med mu
sikk og dans er alltid noe som
samler interesse.

Innen hvalfangsten var det
slik til å begynne med, forteller
formannen i Hvalfangstehs Vel
ferdsråd Harald R is my hr. Det
fantes innen hvalfangstens kret
ser en viss skepsis overfor velferd.
Dette forholdet er imidlertid idag
hoe helt annet. Nu viser det seg at
det er behov for velferd og alle
som er med på en eller annen eks
pedisjon til Sydishavet får føling
med velferden.

revolusjonerende er det ikke.
Det viser seg imidlertid at hver

eneste ekspedisjon nu har fått sitt
eget magnetofonanlegg. Dette er
naturligvis en meget stor fordel
for alle. Andre ekspedisjoner som
tidligere har stiftet bekjentskap
med slike anlegg vet å sette pris
på dem.

lår skal vi benytte oss av at
hver ekspedisjon har en magneto
fon, fortsetter Rismyhr. Det skal
nemlig gjøres ferdig

og her er jo magnetofonen til
uvurderlig hjelp. Jeg tror det er et
orkester på hver eneste ekspedi
sjon og de lager en hyggelig stem
ning ombord. Disse karene er også
gode å ha når man går igang med
kabareter. Det er jo faktisk blitt
slik nu, at hvalfangeren kan kon
kurrere med scenamatørene hj em
me, men hvalfangerne'har adskil
lig vanskeligere øvelsesforhold.

Videre finnes det idrettsutyalg
som arrangerer idrettsleker på
ned- og opptur. I det hele tatt er
det masser av gjøremål som bør
passes og vi er glade for at det er
så mange som er interessert i det
te fritidsarbeidet.

B—lo filmer vil bli sett av hver
ekspedisjon og det vil som tidli
gere bli ordnet med byttesentra
ler. Efter all sannsynlighet vil det
bli byttestasjon i Cape Town og
Curacao.

På hver ekspedisjon vil det også
bli nedsatt en komité som sender
rapport om filmene som ekspedi KORTBØLGES&NDINGENE

UTVIDES
I den tiden som er gått siden de

første spede skritt for å få oppret
tet en velorganisert og god vel
ferd, er flere og flere blitt med.
Det er ikke lenger eti mann som
må ta seg av alt sammen. Andre
hvalfangere har funnet glede i
dette fritidsarbeidet og de mange
forskjellige gjøremål er nu fordelt
på mange skuldre.

Nytt av året er at kortbølgesen
dingene vil bli utvidet. Det kan
kanskje høres merkelig ut, sier
Rismyhr, men faktisk er det slik
blant hvalfahgerne at de setter
pris på å høre hvordan været er
hjemme. Inntil nu har sendingene
holdt på fra for eksempel klokken
12 middag til klokken 13. Vi har
akkurat hørt tidssignalet, men så
har det vært stopp. Nu har pro
gramsekretær Nygård lovet at vi
skal få værmelding og nyheter og
dette vil man nok vite å sette
pris -på.

Men det er også

ET JULEPROGRAM

som vil bli mangfoldiggjort slik at
hver ekspedisjon får sin «rull» og
kan kjøre et helt juleprogram som
er tatt opp hjemme.

Det er Harald Børresen som
har påtatt seg dette arbeidet, og
han vil i samarbeide med en prest
ta opp hele juleevangeliet. Vide
re vil man forsøke å få med en
del sang fra kor i Sandefjord. Bør
resen har også tenkt å ta opp kir
keklokkene på «rullen» slik at
man kan få en virkelig julestem
ning ombord.

Når det gjelder finansieringen
av det forskjelligste velferdsmate
riell som må kjøpes hvert år har
Hvalfåhgernes Velferdsråd et fond
på ca. 50 000 kroner til disposisjon.
Dette er penger som man kan ty
til når det gjelder å skaffe noe til
alle ekspedisjoner. Dessuten er
hvert meget interessert j å
bestride velferdsutgifter.

, Til slutt uttaler formannen i
Hvalfangernes Velferdsråd Harald
Rismyhr sin tilfredshet over alles
vilje til velferdsarbeide og nu går
alt som kjepper i hjul.
;•:.-=— Det mangler ikkje pa interes

se hos hvalfangerne.

Hvordan er det med velferds
arbeidet for kommende sesong?

Faktisk er det ikke noe nytt
å fortelle, sier Rismyhr. Velferds
arbeidet innen de forskjellige eks
pedisjoner er nu så godt innarbei
det at samtlige vet hva de skal
'gjøre. Det samme arbeidet som er

sesongen tidligere vil bli
:utført også kommende sesong.
Hver mann vet at gikk velferds
arbeidet som smurt ifjor skal det
:gå ennu bedre iår. Men noe nytt,

EN HEL DEL ANDRE
GJØREMÅL

som velferden arrangerer og tar
seg av på turene opp og ned og
under selve fangsten.

Det blir satt igang studiesirkler

DEN BESTE JULE
PRESANGEN

Noe som i den senere tid har
I slått meget godt an er de julehil
sener som kone, barn og familie

Kulestøt under Thorshøvdi-lekene. I bakgrunnen scenen
hvor revyen blev oppført Jac.

KIELER HOWALDTSWERKE
Åktiengesellschaft - KIEL

 : :    :    : : :  ..,.:..  . ..

Kosmos-kokeriene under reparasjon v
for Sydhavssesongen.

ler Howa Itswer

Ekstraktor-deler
Stål-konstruksjoner
Høy- og lavtrykkskjeler
Utstyr for hvalfangerflåten

Hybygninger
Skipsreparasjoner
Diesel-motorer inntil 10000

Dampturbiner inntil 16500

KJcLli.»

A.H.K.

Vi har til vår rådighet:
4 flytedokker  - 2 tørrdokker - 4 beddinger

Agent for Norge i WILLIA M GR AM, L Grensegt. 5, Oslo

ed

En rekke skipsredere, bl. a. i Vestfoldbyene, vil bekrefte at hos

SAVABINI SHIPPING A/S
Telegr.: SAVMARIN OSLO Tlf.: 44 43 23/5514 93

far De fjtfrsteklasses service for arrangeririg av

Skipsreparasjoner

ITALIA og andre Middelhavshavner. ENGLAND, JAPAN og SYD-AFRIKA

Generalrepresentanter for forskjellige verft

SKIPSMEKLERE OG AGENTER

CSeTEBORCI-LINJEIV

Godsrute Sandefjord Goteborg og vice versa
.M.s «ALVA III»

Lastanmeldelse: STOKKEN & STENSETH
Telefoner: 3830 - 3471
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Grytvika synes her svært idyllisk, men vanligvis er været på Syd Georgia noe helt annet T. v. på
billedet sees transportskipet «Harpon».

Cia Argentina

begynt sin

de Pesca har

50. sesong SKIPSHANDLER
Grytvika, verdens eldste landstasjon som

I november 1904 skjot C. A. Hansen den {ørsle hval

fortsatt er drift

på Syd Georgias kyst

Hvalfangstrederiet Compania Argentina de Pesca og hvalsta
sjonen Grytvika er nu gått inn i sin 50. sesong. I november-måned
1904 kom den første barken «Louise» til Grytvika og fangsten
blev satt igang. Firmaet og landstasjonen kan derfor feire jubi
leum. Amsterdam Rotterdam

Da fangstpioneren CA. Larsen dro sydover for å anlegge den
første hvalfangststasjonen på Syd Georgia, den stasjon som er den
eldste sådanne som fortsott er i fangst og som har drevet konti
nuerlig, hadde han hyrt Carl A. Hansen som skytter, og det blev
han som skjøt den første hvalen der nede.

C. A. Larsen fikk anledning til å være med Otto Nordenskjølds
sydpolekspedisjon i 1902 med det norske skipet «Antarctic». Dette
var imidlertid ikke Larsens, første tur til sydpoltraktene. Allerede
i 1893 og 1894 hadde han vært sydover med selfangeren «Jason»
og undersøkt fangstforholdene, og han blev mere og mere over
bevist om at her var det store muligheter for moderne hvalfangst.

Singel 321
Telefon 36958 99367

Claes de Vrieselaan 56 b
Telefon 33423 34855

Efter turen med Nordenskjøld
gikk C. A. Larsen igang med å
samle den fornødne kapital i Bue
nos Aires til starting av et hyal
fangstselskap. Argentinske forret
ningsfolk blev interessert og «Cia.
Argentina de Pesca» blev startet.
Formålet var å drive fangst fra en
stasjon på Syd Georgia.

med elektrisk kraft. Men efterhvert
som det hele blev mere og mere ut
bygget, måtte man gå til utvidelse
av kraftstasjonen i 1928, hvilket er
en av de store forandringer som er
foretatt. Det var ingeniør Sæthers
moen med sine folk som stod for
denne forandringsn. Nu kan man
forsyne hele hvalfangststasj onen
med elektrisk kraft under den for
utsetning av at der er vann nok i
vannreservoaret som er bygget
oppe i fjellet. Hvis det imidlertid
viser seg å være for lite, vann får
man til vederlag installere to 100
kilowatts Henlys Dieselaggregater.
1928 var også et merkeår forøvrig
idet man da fikk montert en ny
moderne flytedokk med éh kapa
sitet . på 600 tonn. Denne dokken
blev merket og laget ved Framnæs
mek. Værksted og fraktet sydover
og montert av en spesiell arbeids
stokk fra Framnæs.

Korrespondanseadr.:
Rotterdam, Claes de Vrieselaan 56 b

Hvalfangstpioneren C. A. Larsen,
grunnleggeren av Grytvika og
Compania Argentina de Pescas.Sommeren 1904 var C. A. Larsen

i Norge for å skaffe tilveie det for
nødne materiell.

Telegr.adr.:
«Haiiskmadseii» Rotterdamfor å foreta disse forandringer.

Det er omkring 90 mann som er
i aktivitet på stasjonen i vinter
halvåret. Bare en liten prosent av
disse er nordmenn, idet ca. 70 mann
er andre nasjonaliteter. I løpet av
dette halvåret foretas foruten re
parasjoner en masse vedlikeholds
arbeider samt nvbyggingsarbeider.

I de senere årene har man tatt
i bruk en 2 etasjes funksjonærbo
lig samt en mannskapsbarakke .til
92 mann. Det hele er tidsmessig,
idet man har innlagt centralvar
meanlegg, bad og den komfort som
gjør boligene moderne og gode.

Videre har Grytvika sin egen
kirke, og man har hatt en prest
der nede tidligere. Der er kino og
naturligvis har stasjonen sin egen
idrettsforening. Idrettsbanen ble i
løpet av forrige sesong utvidet og
forbedret ganske vesentlig.

lalt er der knyttet vel 400 mann
til Grytvika og stasjonen har seks
hvalbåter og en bøyebåt i akti
vitet.

C. A. Larsen hadde funnet et
fortrinnlig sted som egnet seg ut
merket til anleggelse aven hval
stasjon. På Syd-Georgias nordøstli
ge del fantes der en fin havn hvor
blant annet selfangerne hadde ef
terlatt seg noen gryter. Éfter det
te-såtte C Ai Larsen navnet Gryt
vika på bukten- Argentina de Pes
ca begynte forsiktig med et spekk
kokeri og selve anlegget blev bygget
i Sandefjord. Det blev fraktet fra
Norge i sine enkelte deler og mon
tert i Grytvika. Også alt fangst- og
stasjonsutstyr kom fra Sandefjord.

Det var Framnæs mek. Værksted
som bygde den første hvalbåten
som fikk navnet «Fortuna». Den var
efter datidens forhold meget stor
og sterk og var vel egnet for å kla
re de harde værforhold. Dessuten
skaffet C. A. Larsen seg to trans
portfartøyer, barken «Louise» og
en skonnert.

Flytedokken er siden laget stør
re, idet dokken i 1950—51 blev
trakket på land og laget 7 meter
lenger. Den: er nu så stor at den
kan ta de alminnelige store hval
båtene av Smith Stocks type.

I 1929 / blev innlagt oljefyring
både på stasjonenen og ombord i
båtene hvilket naturligvis var til,
stor fordel for driften.

I de senere år er det foretatt)
utvidelser av både plateverkstedet
og maskinverkstedet. Videre var
man på grunn av overgangen til
oljefyring nødt til å utvide lager
plassen for fyrolje. Nu er kapa
siteten for fyrolje 8.500 tonn.
Tanklagerplass for hvalolje er og-'
så øket efter behovet.

I forbindelse med den anlagte
guanofabrikken er det efter siste |
verdenskrig bygget et moderne
kjøleanlegg og i samme bygning
med det moderne maskinverkstedet
ligger; limvahnseperatorhuset som
for første gahg er i full drift denne
sesongen. Slakteri og pølsemakeri
mangler heller ikke på stasjonen.

Alle reparasjoner av selskapets
hvalbåter blir foretatt på stasjo-j
nen i vinterhalvåret. Det er bare
«Orca» og «Don Miles» som fikk
oljefyring samt en hvalbåt som
fikk skiftet ut sine fyrganger, som
har gått den lange veien til Norge

Ny verdifull iilveksi
~småskipsflåten"

fatter 1- og 2-mannslugarer for

til mannskapet i forbindelse med fel
les stor messe og sters, røykerom og
tørkerom for klær. Videre omfatter
den kapteinens salong og soverom,
spisesalong, rederlugar, lugar for to
passasjerer, røykesalong for offise
rene og sykelugar. Besetningen er
på 24 mann. Fører er kaptein Lars
Moen, Arendal og maskinsjef er A.
Heiby Larsen, Stavern.

Med'stigende interesse legger man
merke til gjenoppbyggingen av den
megét "viktige del av vår handels
flåte som kommer inn under beteg
nelsen mindre og mellomstore skip.
I løpet av de siste årene har nor
ske verksteder levert en rekke far
tøyer av begge kategorier, og i disse
dager har 3600-tonneren «Polystar»
gått prøvetur fra Nylands Verksted.
Den er bygd for Einar Rasmussen,
Kristiansand, og Alfred I. Thom
mesen, Arendal, og skal disponeres
av sistnevnte firma.

luker og bommer fra fra 3 til 15
tons løft. Driftsmaskinen er en
Compound dampmaskin på ea. 1400
ihk. Den vakre innredningen om-Som mannskaper til bedriften lot

C. A. Larsen forhyre nordmenn bå
de til båtene og til selve stasjo
nen. Hele oppbygningen og ledelsen
av fangststasjonen hadde Larsen
ansvaret for.

Cia Argentina de Pesca har inn
til i det senere hatt to transport
bater i aktivitet, nemlig «Harpon»
og «Ernesto Tornquist». Som kjent
forliste sistnevnte på Syd Georgia
12. oktober 1950.

Den 16. november 1904 kom så
«Louise» til Grytvika og hyal
fangst fra Syd-Georgia kunne be
gynne. Det blev hvalskytter Carl
A. Hansen, Breili, som skjøt den
første hvalen hvilket naturligvis var
en stor begiVenhet for landstasjo
nen og selskapet.

Ved siden av pioneren G. A. Lar
sen har direktør Fridthjof Jacob
sen spilt en ledende rolle i selska
pet. Jacobsen var méd helt fra 1904
den gang selskapet blev startet, og
fra 1914 til 1920 ledet han fangsten
på Grytvika. I 1922 var han direk
tør i selskapet. Han er hedret med
ridderkorset av St. Olav.

I årenes løp er det naturligvis fo
regått store forandringer i Gryt
vika. Helt fra starten av har man
vært i aktivitet for å skape en
moderne hvalfangststasjon som er
lienvist til å drive sin fangst med
utgangspunkt fra land.

Allerede tidlig viste det seg be
hov for å bygge en kraftstasjon
som kunne forsyne hele anlegget

Dampskipet «Polystar» blev kon
trahert for 11,5 knops fart på full
last og kom på prøveturen opp i
13,7 knop. Skipet er foreløbig sluttet
til et engelsk rederi for en rundtur
på Middalhavet som ventes å ville
ta et par måneder. Skipet er en
shelterdekker med 8 store laste

Victoria Espesen, A. M. Abra
hamsen Midtgaard, Søren Fagerli
og Aksel Karlsen har vært besty
rere på. Syd Georgia og nu er det
ingeniør Harald Larsen som besty
rer landstasjonen. «Polystar» - norskbygd 3600-tonner

yl øns^er
hvalflåten god fangst!
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Rossens annetHvalcupmesterskop Marking av hval har gitt verdifulle opplysningar
En appell iil aktive hvalfangere orn å

finne hvalmerkene
hjelpe Hl

Hvalcupen er fott- med
sait like populær f caigelsk psies fl I Oonerlonn

6182 RE.WARD FOR Retußn to Colonial Office. London fc>iB2

27 cm

Se opp for hvalmerker.

Merking av hval har gitt verdifulle opplysninger om hvalenes
«tbredelse og vandringer og om deres alder og vekst. Mer enn

samtidig hvalfangstkontrolløren.
The National Institute of Ocea-

lår som ifjor 13
deliagende lag

5000 hval blev merket av de britiske Discovery-undersøkelser før
krigen, og en del er merket siden. Hvert år blir slike merker fun
net igjen, men noen går sikkert tapt. Vi appellerer derfor til alle
hvalfangére om å hjelpe oss med å finne igjen hvalmerkene, skri
ver National Institute of Oceanography i «Norsk Hvalfangst-
Tidende».

nography betaler 1 eng. pund (ett
pund sterling) i finnerlønn for
fundne merker, hvorpå er inngra
vert et serienummer og Colonial
Office, Admiralty, eller British
Museum. Merket (eller den delen
som har nummeret) må sendes
inn sammen med flest mulige opp
lysninger om hvalen samt navn og
adresse på finneren. Bestyreren
eller hvalfangstkontrolløren vil
være behjelpelig dersom en ikke
sender merket seiv. Som regel har
ekspedisjonen skjemaer ombord,
som kan fylles ut med de nødven
dige opplysninger.

Uansett hvilken adresse som
står på merket kan det inntil vi
dere sendes til:

The National Institute
of Oceanography,
Wormley, near Godalming,
Surrey, England,

som fortsetter Discovery-undersø
kelsene. Merker kan også sendes
til British Museum (Nat. Hist.),
London.

Ross-laget som gjentok fjorårsbedriften og sikret seg sitt annet Hval
cup-mesterskap. Første rekke fra venstre: Arvid Jensen, Alf Sundby, Odd
Hem, Ragnar Hansen og Frank Hauge. Stående fra venstre: Rolf Aarøe,
Agnar Nicolaysen, Trygve Tangen, Olaf Bentsen, Gustav Berggren og
Arne Pedersen. I finalen spilte Reidar Johannessen i stedei, for Arvid
Jensen.

Tradisjonen tro må vi også i dette hvalfangstnummer gi en oversikt
©ver Hvalcupen. Og det er gledelig og hyggelig i denne forbindelse å
kunne slå fast at denne hvalfangernes årlige fotballturnering fremdeles
er like populær og omfattet med den samme store interesse fra de enkelte
ekspedisjoners side som tidligere. Der finnes ikke få som hevder at Hval
cupen har utspilt sin rolle. Men bare det faktum at antall deltagende lag
var like stort iår som ifjor, skulle være det beste bevis for at Hval
cupens posisjon er sikker nok og at den fortsatt har sin store berettigelse.

Som regel vil en finne merkene
i ryggkjøttet, av og til omgitt av
en hard, hvit kapsel. Det er viktig
at en finner merkene under lem
mingen for at en også skal kunne
vite hvalens art, kjønn, lengde, og
fangstdag og sted. Men mange
merker vil sikkert gå med rygg
kjøttet på kokene.

De som gjør rent i koker må
være særlig oppmerksom på muli
ge merker. De kan være bøyd eller
brukket, men finnerlønnen blir
betalt for slike merker med de
opplysninger som kan gis.

Noen merker er forsynt med en
hale av farvede nylonfortommer.
Flenser som ser nylonsnøre stikke
ut gjennom sår i spekket må være
oppmerksom på at et hvalmerke
finnes i spekket eller muskulatu
ren under. Hvis han ikke seiv fin
ner merket, må han gi lemmerne
beskjed om forholdet. Underrett

ofte i fotball, gikk det ikke efter
oppskriften, og Pelagos seiret med
3 mål mot 1.

forbløffende og beundringsverdig,
mens Ross på sin side ikke viste
oss noe av sitt gode spill frå tid
ligere kamper. Og først efter ekstra
omganger kunne Ross. gå av ba
nen med seier 4—-2 og sitt annet
Hvalcup-mesterskap i lommen. Vi
føyer til at dette sikkert var den
svakeste av samtlige Hvalcupfina
ler hittil.

SEMIFINALEN

Tre Sandefjords-lag Sir James
Clark Ross, Kosmos IV og Thors
hammer kjempet seg ifjor frem
til semifinalen. Så flust blev det
ikke iår, nei. Denne gang var det
Tønsberg-ekspedisj onene som «yp
pet» seg med tre representanter,
mens Ross var alene om å skulle
forsvare sitt rederis og Sandefjords
farver.

«Sandefjords Blad» har ved
flere anledninger ventilert spørs
målet ag fremmet farslag om å
legge hvalfangernes fotballtur
nering om fra cup til serie. Efter
hva vi forstår er denne sak blitt
drøftet tildels meget inngående
av de forskjellige ekspedisjoners
fotballutvalg. Man er der kom
met frem til at serie avgjort
ville være å foretrekke, men at de
økonomiske forhold stiller seg
hindrende i veien. Cup betinger
jo et minimum anta II kamper,
men seiv da er det et stort pro
blem å få pengene til å strekke
til. Å arrangere turneringen efter
seriesystemet med langt flere
kamper, vil det således i praksis
være økonomisk umulig å makte
avviklet.

Trekningen gav til resultat at
Balaena—Pelagos og Ross—Sout
hern Harvester skulle møtes. I først
nevnte tilfelle blev det jevn strid
som Balaena avgjorde til sin fordel
med 3—2. Ross-karene derimot
lekte seg til 12—0 over Harvester og
befestet sin gode form.

Hvis finneren har lyst til å ha
merket, vil det bli sendt tilbake til
ham efter at det er undersøkt. En
kan også få vite hvo.r og når hval
en blev merket.

ROSS GJENTOK FJORÅRS
BEDRIFTEN

„Falsk bunn" på ekkolodd-Det sier seg seiv at Ross stilte
som temmelig tårnhøy favoritt i
finalen. Men det viste seg ganske
snart at finaleoppgjøret blev langt
mer jevnbyrdig enn noen hadde
ventet. Balaena-laget vartet opp
med en innsats som var ganske

skjermen
Thorshavets lag som efter walk over i 1. runde, blev slått 2—l av

Balaena i 2. runde. PIERRE skyldes rekeligtaeisde sjødyr
Som ifjor stilte 13 ekspedisjoner

lag i årets Hvalcup.
mos IV endte med I—o seier til
førstnevnte.

Nev/York: Amerikanske forske- r havflaten. Ved disse undersøkeLser
fant de veldige mengder mikro
skopiske sjødyr, men ingen fisk.

En annen amerikansk forsker,
biologen Sidney R. Gåiler, hevder
at det mystiske laget som regist
reres på skipenes ekkolodd-utstyr
ikke er noe annet enn en sone
hvor sjødyr opptrer i større antall
enn ellers. Han har fremkalt et
slikt lag kunstig ved å tiltrekke
småfisk, som han har lokket under
fartøyet ved å kaste ut store
mengder riskorn.

Undersøkelser som Gåiler har
foretatt ved tråling har gitt det
resultat at den falske bunnen
vanligvis består av store mengder
reke-lignende sjødyr; Seiv om også
andre arter opptrer, er det disse
rekene som får ta hovedskylden
for forstyrrelsene på ekkolodd
utstyret, hevder han. (PT).

re har i den senere tid beskjeftå
get seg med den såkalte «falske
havbunn» som registreres på han
delsfartøyenes ekkolodd-utstyr.

Ellers sikret Pelagos seg retten
til 2. runde ved å vinne 4—o.
Southern Harvester vant 2—l, og
Balaena såtte runderekord med
7—o. Thorshøvdi og Grytviken spilte
uavgjort 3—3, og omkampen blev
vunnet av «—høvdi» 3—2.

1. RUNDE
Efter spennende loddtrekning

spiltes 1. runde efter denne plan:
Husvik—Pelagos. Man har iakttatt på Stillehavs

kysten at denne falske bunnen
gjerne opptrer i.en viss dybde om
dagen, mens den pleier stige opp
til overflaten eller forsvinne helt
om natten. Fysikeren Victor C.
Anderson har med spesialutstyr
fastslått at det mystiske laget
vanligvis består av fiskestimer,
gjerne fisk som er fra 30 til 45 sen
timenter lange, uten at han har
grei å fastslå hva slags fisk det er.
Dykkere fra den amerikanske ma
rine har i' samarbeide med det
oceanografiske institutt på Stille
havskysten foretatt observasj oner
i det mystiske lag temmelig nær

Abraham Larsen—Southern Har-
vester.

Balaena—Leith Harbour.
Norbval—Sir James Clark Ross.
Thorshammer—Kosmos IV.
Thorshøvdi—Grytviken.

2. RUNDE
omfattet ialt tre kamper, nemlig
Thorshavet—Balaena.

Thorshavet walk over. Southern Harvester—Thorshøvdi.
Det var i første rekke oppgj ørene

mellom Ross og Norhval og Thors
hammer—Kosmos IV som samlet
almen interesse. Fjorårsvinneren
Ross avfeide Norhval med hele
6—o og vi fikk dermed klar beskjed
om at Ross'n denne gang ikke had
de mindre skumle hensikter enn fo
regående sesong. Sandefjords-der
byet mellom Thorshammer og Kos-

Thorshammer—Pelagos,
mens Ross hadde walk over og så
ledes gikk rett til semifinalen.

Thorshavet måtte gi tapt med
I—2, og heller ikke Thorshøvdi
maktet å trekke det lengste strå.
Harvester vant 2—o. Personlig holdt
vi Thorshammer som klar favoritt
i 2. runde (vi tippet på forhand
laget som finalist), men som så

Thorshammers sterke lag; i Hvalcupen iår. Hammer'n slo Kosmos IV
i 1. runde, men i neste kamp stod lykken ikke laget bi, og det tapte I—3
for Pelagos.
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god
mat med
kokeriene
Det er mye. mat og god mat som

skal til når hvalfangerne sliter på
feltet cg det er ikke småtterier
som et flytende kokeri bringer med
seg. Her er litt av proviantlisten fra
«Abraham Larsen»:

25.000 kg kjøtt tatt ombord i
Norge, ytterligare 60.000 kg bestilt
i Durban. 30.000 egg, 100.0000 kg
poteter, 1000 kasser hermetikk, 1400
kasser boksmelk, 100 kasser epler
og appelsiner. Desuten 6000 flasker
?1 og 6000 flasker fra utlandet. 900
flasker brennevin står også på pro
viantlisten, men det meste blir
kjøpt i utlandet. Fra Norge tar man
bare med 100 flasker akkevitt og
Old Brandy.

Fra Norhvals proviantliste kan
vi nevne 6600 kg kaffe, 13.000 kg
sukker, 4000 kg forskjellige slags
ost, 28,000 kg forskjellig slags mel,
7500 kg margarin, 3000 kg meieri
smør og 15.000 kg fiskehermetikk.

Fot.: B. Jønsson.
Det er ikke små kvanta som skal til for å utruste en hvalfangstekspedisjon med alt den
trenger av proviant. Her er stuert Karsten Knutsen på «Abraham Larsen» inne i et av

proviantrommene.

Hvalfangerne
andre

Vddevallava rvetog
VI dei mest moderne

i Skandinavia

Verkstedet skal bygge 19.000 tom tankskip

verksied

Folk flest ser på hvalfangerne
med et misunnelig glimt i øyet. Når
kokeriene stevner mot norskekysten
om våren er sesongen forbi for
manges vedkommende, og foran
dem ligger et herlig liv i sol og som
mer tror folk.

beidspresset er hardt, så hardt at
det kreves en førsteklasses fysikk
hvis man skal greie å følge med.
Hvalfangsten er såvisst ingen dans
på roser. Den krever sin mann fullt
ut i den tiden den pågår.

for A/S Thor Dah!

Og det er heller ikke slik at hval
fangeren kan puste ut om somme
ren efter den harde jobben i vinter
månedene. De aller fleste må skaffe
seg et arbeid i land i sommermåne
dene, og de arbeider da like hardt
som alle andre.

Hva denne misunnelsen ligger i
kan vel være gjenstand for disku
sjon, men montro om det ikke har
sitt utspring i at hvalfangerne er
sine egne herrer i den tiden de er
hjemme. De kan gå «på byen» midt
på formiddagen og handle for store
sedler, de kan ta seg en halv øl når
som helst, ja, kort sagt, i en hel
sommer kan de gjøre det som vi
andre dødelige bare kan bruke de
tre korte ferieuker til.

Og at hvalfangsten har sine «ve
modige» sider kan enhver overbe
vise seg om ved å ta en tur på San
defjords havn når kokeriene drar og
se hvalfangerne ta avskjed med sine
kjære. På bryggen får de som regel
den siste klemmen på 6 måneder,
før de blir satt ombørd i kokeriet
som ruver godt ute i fjorden.

Gamlekarene vet at de går til et
hardt og slitsomt arbeid som krever
hele deres arbeidskraft. Førstereis
guttene derimot er besatt av en
nervøs spenning og rastløshet efter
å komme ombord med sin nyinn
kjøpte skipssekk. For dem represen
terer kokeriet selve eventyret, nye
forhold, fremmede havner, en pen
fortjeneste og en lang sommerferie
neste år.

Og når badesesongen begynner, er
hvalfangerne de første på strende
ne. Med sine tropebrune kropper
vekker de beundring og begeistring
blant pikene, mens vi «småborgere»
blir stillet i et lite flatterende, for
ikke å si blekt, lys.

Uddevallavarvets siste levering, Oslorederiet Tschudi & Eitzens mo
tortanker «SIMONA» på 16.200 tons d. w.Slik er fremdeles manges oppfat

ning av hvalfangeren, seiv om det
ikke har mye med virkeligheten å
gjøre. Hvalfangst er hardt arbeid,
og det er vel bare de som seiv er
med, som virkelig kan bedømme
den innsatsen våre hvalfangere
gjør, både når det gjelder å skaffe
landet valuta og sin egen familie
levelige vilkår. Er det hval nok går
arbeidet på kokeriet døgnet rundt
med 12 timers arbeidsdag for hver
mann, og det er ingen forskjell på
søndag og måndag. Tempoet og ar-

Svensk skipsbyggingskunst ligger
på et meget høyt nivå. Det er til
strekkelig å nevne navn som Gøta
verken, Eriksberg, Kockum og ta
en titt på de båter som der er byg
get for å bli overbevist om det.

Uddevallavarvet a/b hører også
med blant de ledende og beste
skipsbyggverft i Sverige, Dette
verksted beskjeftiger for tiden
ca. 1600 arbeidere og funksjo
nærer, og det er meget som taler
for at det er det mest moderne
verksted i sin genre i Skandi
navia.

for norsk regning, dessuten en
hurtiggående 7.200 tons cargo liner
for et Bergensrederi.

Yerkstedet skal også bygge et
tankskip for A/S Thor Dahl.
Denne tankeren blir på ca. 19.000
tons d. w. Kjøstrekningen vil an-,
tagelig finne sted midt i desem
ber iår, og båten ventes å bli
levert allerede i mai måned 1954.

Men når de kommer lijem, kan
også de fortelle om hva hvalfangst
virkelig er. Et realt mannfolkarbeid
hvor det ikke nytter å spare seg.
Virkeligheten avviker kanskje mye
fra drømmene. Men likevel en
gang hvalfanger ender ofte i alltid
hvalfanger.

Uddevallavarvets siste levering er
også for norsk regning, nemlig mo
tortankeren «Simona» på 16.200
tons d. w. tilhørende rederiet
Tschudi & Eitzen, Oslo.

Billedet av M/T «Braconda» i
Uddevallavarvens annonse i dagens
avis viser et skip som praktisk talt
er søsterskip til det skip som verf
tet bygger for A/S Thor Dahl.

En lang rekke norske rederier
har bygget, har bestilt og vil bygge
skip ved Uddevallavarvet. For øye
blikket har verkstedet således be
stilling på seks 19.000 tons tankskip

„Kjerka" står høyt sjø-
Hvalfanger-revy underfolkenes bevissthet

tropeneSjømanns-sendingene i radio har mange
og interesserte lyttere Oppført på «Thorshøvdi» ju len 1952

Vi bringer her en av visene som blev sunget i «Thorshøvdb-rev»'""
«Fra Hvalstaden til (h) valplassen», tropejulen 1952:mottok brev fra en norsk, dame i

India, som ikke hadde vært hj em
me i Norge på 30 år. Hun fortalte
at hun hadde sittet under trope
solen og hørt klokkene fra kirken
der hun som barn sang i koret.
Slikt er jo både hyggelig og rør
ende.

Seks ganger i døgnet sender
Norsk Rikskringkasting spesial
program for normenn i utlandet
og hver annen fredag kan de som
lytter på 13, 19, 25 eller 31. m.-
båndet høre sjømannsprest Ar
thur Th o rb j ør n s en s stem
me gjennem eteren. De fleste sjø
folk kjenner vel røsten nu, for i de
siste tre år har pastor Thorbjørn
sen redigert dette 14-daglige pro
grammet. Andre, de som seilte på
New York under krigen, kjenner
ham kanskje personlig også, fra
de 7 årene han hadde sitt virke
som hjelpeprest ved «kjerka» der.

Merker De reaksjoner fra
lytternes side? spør bladet «Sjø
mann», som utgis av Norges Re
derforbund for mannskapene om
bord i handelsflåten.

DET STORE EVENTYRET
(Mel.: Blåbærvisa).

I byen vår ved bunden av den blanke, lune fjorden,
der skaptes et gigantisk og moderne eventyr.
En jakt hvis make aldri noen før har sett på jorden,
blev nordmenns kamp om hvalen, Jordens største pattedy"
hvor sydpol-barrieren i en storslått, iskold prakt
om polens hvite ensomhet lå truende på vakt,
der jaget pionerene i kamp med hval og is,
og såtte mer enn penger, ja selve livet inn som pris.
De kjempet ikke bare for en hval og hva den gaUp
men alle tapte slag de skulle nøste lærdom av.

Er det ellers noe nytt fra ar
beidsfeltet hjemme og ute?

Jeg kan si at det har vært en
stadig stigende interesse omkring
Sjømannsmisjonen i de siste år.
Her i Oslo Krets arbeides det for
god bør i de 300 foreningene som
det blant annet hører inn under
mitt virke å besøke. Forøvrig traff
jeg i sommer flere av sjømanns
prestene fra «utefronten». Sjø
mannsprest Haakon Fløystad fra
Liverpool kunne fortelle at den
største prosent av dem som besøk
te kirken var aktive sjøfolk. Ellers
meldte sjømannsprest Eirik Gul
vog fra København at folk trives
godt i de vakre lokalene som Sjø
mannsmisjonen har fått i Norges
Hus på Amager Boulevard. Videre
kan jeg fortelle at leseværelset i
North Shields blir ferdig i begyn
nelsen av oktober, og da drar pa
stor Torodd Bakken til sin nye
oppgave som sjømannsprest i

De seiret stort i kampen, men det kostet slit og møyr
erfaring og teknikk blev år for år ført lenger frem».
For hver sesong blev oljeproduksjonene så høye,
at velstand lyser ut fra alle byens hvalfangsthjem.

Ja, seiren blev så stor, at hvalen nu er på retur
og det problem blev skapt: At våre krefter må i bt.
Men når de vant i kampen om å mestre denne jakt
på hvalen, vil de seire i å bruke denne makt.

Ja, absolutt, svarer pastor
Thorbjørnsen som nu er sekre
tær i Oslo Krets av Den Norske
Sjømannsmisjon. Vi får både brev
og telegrammer fra sjøfolkene og
andre som er langt borte fra fe
drelandet. Noe av det morsomste
vi har opplevd i den retning var
da vi for noen år siden hadde la
get en julesending hvor klokke
ringing fra Kristiansand domkir
ke var innlagt, og en tid senere

De vet hva hval og olje for vårt land og folk betyr,
og verne Norges siste, hvalens stolte eventyr.

Buenos Aires, mens sjømannsprest Til slutt kan sekretæren fortelle
Kåre Torgersen i Leith foreløbig at pastor Ditlef Monstad er reist
bestyrer både stasjonen i Shields til San Pedro, hvor de med lengsel
og Leith. har ventet på forsterkning.
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Det er maten de lever av!
SMVFra skipshandlernes lager til «spiskammeret»

Fribytter-epistel fra en utrustningstid

Det er en ufullstendig påstand den
som sier'at hvalfangst er Hvalær, bå-
tær, bilær og pengær. Hvalfangst er
meget mer. Den er planker og bord,
granater og harpuner og mat.
Mye god mat det er liksom selve forut
setningen for hvalfangst, sammen med
hvalen altså.

Komplekset hvalfangst er altså ikke
så helt enkelt, som mange vil tro. For
ikke bare skal hval fanges, flenses, lem
mes, kokes og bli til olje og graks og bi
produkter. Det er bare halve hvalfang
sten det. Resten er underbringelse av
den viktige faktor mennesket, hele
det komplekse apparat som kan kalles
hvalfangstens forsyningstj eneste.

y| ,—».,.-»" » *»3
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De stående titler som man kan finne
i avisene i de senere år rundt om ved
juletider: En ny hvalfangstsesong åp
net.' De første skudd smalt i Antarctic
inatt», rummer en meget modifisert
sannhet. Hvalfangstsesongen begynte
nemlig ikke denne natt. Den begynte
lenge, lenge før.

fcSSll -£SXP
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Det er så sant som det har vært sagt: det er ferjene som setter
«Færje» på bryggebildet i en utrustningstid.SESONGEN BEGYNNER

med at skippere, styrmenn, maskinsje
fer, stuerter, proviantforvaltere og alle
«avdelingssjefene» ombord: slop chest
bestyrere, Storekeepere, 1. tømmermenn,
1. baser foretar generalopptelling av det
tiloversblevne fra forrige sesong. Tinge
nes kvalitet "og fqrtsatte nyttbarhet
skal overveies. Og så skal man drøfte
i enrom med seg seiv, eller i samråd
med andre hva som egentlig trenges av
nytt for den kommende sesong. Og ting
av stor viktighet ikke bare for hval
fangst, men også for all annen skips
fart skal bringes iland og eftersees, og i
tidens fylde bringes ombord igjen, eller
om nødvendig erstattes av noe nytt og
bedre, navigasjonsinstrumenter f. eks.
Og det ville bli stor bedrøvelse om man

den og lettelseir er stor.
Seiv om man sender inn en «glømsk»

bestillingsliste så kan man regne med at
en påpasselig skipshandler ville  være
frempå:

Ja så, stuert du tror guttene vil
få den rette spiriten uten pepper på
drøssa?

Er'uspennæ'gæl'n ! Har jeg glømt
peppærn ! Ja, jeg visste !

på transittopplaget og da må vi ha bud
eiter en tollmann med nøkkel.

MATEN DE LEVER AV

Eiter å ha benket oss inne i West
rums kontor igjen, får vi, mellom de
mange telefonoppringninger og ordrer
til lagerfolk, og kordiale konsultasjo
aer av kunder blant maskin-, dekks- og
«kjøkken»-personale, noen tall om ma
ien som sendes med de enkelte kokerier
sydover om høsten.

Det er ikke små kvanta det -dreier seg
om. Hva sier man om å skulle hushol
dere med noe slikt som 65 000 egg, 7,5
tonn margarin, 2 tonn meierismør, 800

LYDLØS TRAFIKK

Vi som rusler omkring og er utenfor
det hele og bare ser tungtlastede laste
vogner fra Sperre og Thor Dahl, eller
store ferjer med ruvende hauger av pro
viant og utstyr vi er tilbøyelig til å
hevde at det hersker en hektisk travel
het. Men

'— Langtifra ! sier disponent Hj. Jo
hansen i A/S Thor Dahls skipshandel.
Her går alt stillferdig og rolig, nesten
lydløst for seg. Hva får Dem til å tro
at vi herj er og bråker ?

Nei, hvordan skulle det gå da ? spør
lagersjefen Amund Westrum.

S H I PB U IL D E R S FLOATING DOCKS,

AND REPAIRERS, SLIPS, BERTH

SARPSBOEG MEK.VERKSTED iDe får rusle rundt med Westrum
litt så vil De snart bli overbevist om
at dette her er ikke noen 6. avdeling,
sier disponenten og forsvinner inne på
sitt eget kontor hvor hele skipshande
lens og butikkens mange trader løper
sammen og forsvinner i velordnede kar
totekskuffer.

GREÅKER- NORWAY
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Nei, det må ikke opparbeides noen
nervøsitet skal alt gå sier
Westrum som seiv er det roligste og
mest velordnede under solen.

Men allikevel rår det travelhet. Det
er ikke til å komme forbi. Men det er
en stilferdig målbevisst travelhet en
travelhet preget av sikkerhet.

Disponent Hj. Johansen tar seg
en frisk «blås» mellom slagene. Til
alt jaktpratet i skipshandelens
«messerom» kan også han gi sitt
besyv med:

Lagersjef Amund Westrum er den
personifiserte sinnsro.

—Det nytter ikke å skape seg
gæPn; sier Westrum.

Jeg har skutt en hare i mitt
liv. Men jeg bommet på minst
hundre!

1630 KVM LAGERROM

Vi vandrer rundt i to lagerbygninger
med en samlet gulvflate på noe slikt som
ca. 1630 kvm. Begge bygningene er for
bundet med noe som minner om «Suk
kenes bro» i Venedig.

Kan være det, sier Westrum,
men dette er iallfall «Gl eden es bro».
Vi er veldig glad over å ha fått denne
forbindelsen mellom bygningene. Og
nettopp i disse dager installerer vi også
en ny vareheis. Likeså holder vi -på å
legge inn varmeovner i lagerlokalene,

kasser vikingmelk, 3 tonn ost, B—9 tu
sen bokser fiske- og kjøtthermetikk for
uten all småhermetikken, 3 tonn kveite,
2 tonn klippfisk, 20 tonn saltsild,' 10
tonn salt makrell, ca. 100 tonn poteter,
7 tonn gulerøtter, 5 tonn kålrabi, 9 tonn
føst og 2,5 tonn hardt sukker, 1500 liter
saft, 5% tonn syltetøy, 1 tonn ris. 1%
tonn fårekjøtt, 40—50 tønner salt flesk
og 80—90 tønner salt kjøtt, 1% tonn
bacon og VÆ tonn røket sideflesk,. 180
tønner rivetemel og 45 tønner grovt mel
foruten store mengder med friske grønn
saker, røket og saltet fisk, torskefileter
og mengder av andre varer som trenges
i en velordnet og kjempestor hushold
ning.

skulle glemme om bare noe av alt
som må huskes.

GLEMSEL
For mange år siden stevnet et kokeri

ut fjorden. Utenfor Bonnen kvittet det
seg med los og annet «påheng» og så
fløytet kokeriet tre ganger muntert far
vel. Samme natt listet kokeriet seg for
siktig inn fjorden igjen. Man hadde i
avskjedens hete glemt kompassene til
hvalbåtene !

Vi må regne 1 tønne saltkjøtt, Va
tønne flesk, 100 kg poteter og 40—50 kg
grønnsaker.

Og hvor meget brød ?Vi vandrer rundt omkring i store lyse
lagerrom hvor vi øyensynlig kan finne
alt mellom himmel og jord, fra tjære
duftende drevballer og taugkveiler til all
slags skaffetøy, fra Saltkjøtt- og fleske
tønner fra Chicago til orientens krydder
og allehande «bokseproviant».

Forglemmelser hører imidlertid til
sjeldenhetene. Og det er bra. Tenk bare
hvilke anfektelser den stuert ville få som
plutselig oppdaget at han hadde glemt
rosinene til julekaka !
. Men det hender at man tror å ha
glemt noe og så er det med allikevel.
Det hender i travelheten at mottageren
ikke har rukket å sjekke av på bestil
lingslisten noe som vitterlig er kommet
ombord. Og så er tingen blitt stuvet bort
og først efter at man har merket seg at
antallet grå hår er øket i en betraktelig
grad, finner man plutselig den savnede

På opp og nedturen må bakeren
slå opp en deig til 100 brød pr. dag.
På feltet når vi også må forsyne hval
båtene med ferske brødvarer blir deigen
ikke langtfra dobbelt så stor.

Kjøle- og fryserom hører selvsagt til
anlegget. Og store innholdsrike og duf
tende transittlagre ligger der og befin
ner seg «under tollvesenets segl og luk
ke». I dette tilfelle består «segl og luk
ke» av bastante hengelåser.

DE GAMLE ER ELDST HAVNEN

Fra «Thorshammer» går veien tilbake
til byen som ligger halvveis skjult i yr.
«Thorshavet» ruver mektig ved siden av
«Thorshammer». Borte i Gonvik ligger
gamle «Anglo Norse» og ser liten og for
trykt ut mellom to mektige «Kosmos»-
drabanter. Ved Pramnæsodden ligger
«Sir James Clark Ross» og ser ensom
ut efter at «Abraham Larsen har
forlatt den. Inne ved verkstedet

Vi tøffer utover fjorden til «Thors
hammer».

Hvorfor nettopp den ? Tilfeldighetene
rår. En osteferje skulle akkurat avgå
fra bryggen til «Hamnaer'n og så kjente
vi Sigurd Sørensen som kjørte «tau
båten» og desforuten et litet følelses-

Tollerne hører liksom med til in
ventaret her i denne tiden, forteller
Westrum. Rett som det er må vi inn ingen på bunden av en kasse. Og gle-

ligger, som en mektig flytende kolle
«Thorshøvdi»- som enkelte med stave
vanskeligheter kaller' for «Thorshøv
ding». Vel så er den en høvding,
da !

"-*<*"

->,*? Som perler på en snor ligger hvalbå
tene og rammer inn den indre havn
«Kos»er, «Star»er og alle «Dahlebåtene».
Også disse skal ha sitt utstyr og også
deres proviantrom skal fylles. Vi kan
trøste alle hvalbåtstuerter, -styrmenn og
-maskinister med at det allerede er
mektige krefter i sving for at hver båt
skal få sitt.

Når det har lydt: Hiv! Lår! et
kjør!

tilstekkelig antall ganger så heter
det

Du får gjøre ferdig småtteriet til
«Enern», sa Westrum til en av sine un
dergivne. Og «Enern» er som alle vet
den første avgarde ihøst.

Jo, hver får sitt og til rette tid, og på
den lungneste og hyggeligste måte det
er helt sikkert.

messig innslag: «Thorshammer» ! Det
blir skrevet og sagt så meget om de
moderne kjempekokeriene. Men engang
var «Hammer'n seiv en kjempe. Den
kjenner Antarctic bedre enn noen av
de storvoksne kraftige «ynglingene»
blant kokerier. En velaktet senior blant
dreadnaughtene.

slutt, også, sier tredjemesteren. Til
neste år er jeg 64 og da er det på tide
og legge opp.

28 år på samme skute !
Men «Hammer'n tror vi ikke legger

opp. Den vil sikkert henge på til siste
slutt. Sammivel.

Stuert Berntzen forteller oss at ialt
er det ca. 35 mann ombord som sørger
for matstell, servering, oppvask og for
komforten og velværet ellers. Foruten
stuerten seiv er det 3 kokker, baker og
bakerassistent, pølsemaker med assi-.
stent, salongstuert, messesjef, proviant
forvalter og en sverm av bysse-, messe
og salonggutter som må til for at den
viktige delen av hvalfangsten som he
ter matstellet skal være det beste.

Og hvor meget går det med til en
vanlig ertemiddag ombord ?

Britisk rapport på trappene
DEN SISTE AV DE"FØRSTE

London: Efter hva «The Weekly
Review» erfarer samles det i øye
blikket inn opplysninger om de
såkalte flyvende tallerkener gom
i London betegnes som «våpen
med stor fart og stor aksjonsra
dius». Utdraget av nye rapporter
om flyvende tallerkener kan ven
des offentliggjort i den aller nær
meste fremtid. (PT).

Finnes det noen igjen ombord av dem
som kom hjem med «Thorshammer» i
1928 da den entret fjorden som nyinn
redet kokeri ?

Jo en 3. maskinist Ludvig Mar
tin Hansen, den siste på skansen av
dem som har fulgt «Thorshammer»
fra første stund, og som «kjenner'a»
ut og inn.

Men nå får det snart være jamt Trykt i A/S HANDELSTRYKKERIFT
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Fangstledere, offiserer og skyttere
i sesongen 1953/54

Finn Andersen Ranberg bestyrer på «Thorshavet» - Thorvald

Hansen tilbake til «Thorshøvdi» og Dagfinn Sivas ny
«Thorshainmer»bestyrer på

Forandringer også (or vvÅbraham Larsen" og „Pelagos"
Endel omplasseringar av skatterne bl. a. på grunn

av innskrenkningrene i |ivall>åitalle4
Listen over de høyere offiserer og skytterne på fangstflåten i

sesongen 1953/54 blir noe annerledes enn i siste sesong. Det skyldes
først og fremst at det i kommende sesong er 2 norske ekspedisjoner
mere i fangst enn i 1952/53. Skytterlisten er også forandret noe på
grunn av dette og fordi hvalbåttallet er innskrenket for de enkelte
ekspedisjoner.

Fl. k. «Kosmos IV» s
bestyrer er Thomas Hansen, 1. styr
mann Alf M. Larsen, maskinsjef
Gunnar Galteland.
Kos 31 Aksel K. Hansen
Kos 41 Jannis Skontorp
Kos 42 Johan Leganger Hansen
Kos 46 Haakon O. Christensen
Kos 47 Thorbjørn Larsen
Kos 49 Arne Skontorp
Leif Welding Theodor Marthinsen
Milliam Kihl Sverre Andreassen
H. J. Bull Erling B. Hansen
Kos 26 Ragnar Foyn
Kos 34 Anders Sunde
Kos 39 Henry Charlesen
Kos 44 Hans Sand

Stort sett holder selskapene seg til sine vel prøvede og innar
beidede folk. Thorvald Hansen som ifjor var fangstbestyrer på
«Thorshavet», er iår tilbake på €<Thorshøvdi» igjen. Finn Andersen
Ranberg er overflyttet fra «Thorshammer» til «Thorshavet» og Dag
finn Sivaas er blitt ny bestyrer på «Thorshammer».

På «Pelagos» er det bestyrerskifte iår. Hjalmar Christensen, Teie,
har sluttet og efterfølges av Fritz B. Gøthesen, som i en årrekke har
vært kaptein på kokeriet. Det er et hardt og intenst arbeide som utfolder seg på lemmeplanen ombord på et flytende kokeri.

Kaptein Eugen Christoffersen på «Abraham Larsen» har også
lagt opp og kokeriets 1. styrmann Olaf Westrum, Jåberg, er rykket
opp, mens Bjarne Karlsen er fangstleder.

For «Kosmos»-ekspedisjonene finner vi Thomas Hansen på plass
igjen som fangstbestyrer på «Kosmos IV». Kjell Tholfsen som var
Iste styrmann på «Kosmos IV» i» siste sesong er gått tilbake til «Kos
mos III», mens Alf M. Larsen er blitt Iste styrmann på «Kosmos IV».

Fører og bestyrer er Hans Farmen,
fangstleder Johan Antonsen, 1. styr
mann Thomas S. Olsen og maskin
sjef Wilhelm Johansen.
Globe X (bøyebåt) Erling Flaaten
Globe XI Fredrik Kristiansen
Globe XII Johannes Andersen
Globe XIII Mikal Mikkelsen
Globe XIV Georg Anker Carlsen
Pol VII (bøyebåt) Arne Schjetne
Pol X » Rolf Berntsen
Pol XI Sigurd Andersen
Pol XII Harald H. Henriksen
Pol XIII Thor Hansen
Pol XIV Kristian Martinsen
Pol XV Nils Henriksen
Norfinn Johan Antonsen

D. Johnsen, 1. styrmann Ragnvald
Rasmussen, maskinsjef Odd Lyng
holm.
Suderøy VII (bøyebåt) Stanley

tensen, Husvik pr. Tønsberg. 1.
styrmann: Odd Andersen, Tønsberg.
Maskinsjef: John Mathiesen, Preste
rød pr. Tønsberg. Fabrikkbestyrer:
Oscar Larsen, Sandefjord.Joh. Rasmussen & Co.

Sandefjord
Jacobsen

Suderøy X » Konrad
Jacobsen

Suderøy XI » Edvard Jensen
Suderøy XII Albert M. Ingebrigtsen
Suderøy XIV Jørgen Hansen
Suderøy XV Ingvald Antonsen
Suderøy XVI Jacob Jacobsen
Suderøy XVII Håkon Lervik.

Fryseriskipet S/S «Bransfield»
Kaptein: Martin Paulsen, Sande

fjord. 1. styrmann: Karsten Bjerkø,
Nøtterøy. Maskinsjef: Harry Boche
li, Horten.

Fl. k. «Sir James Clark Ross»
avgår fra Sandefjord 10. november
1953. Ekspedisjonens bestyrer er
Rudolf A. Ranberg, 1. styrmann
Knut H. Gjertsen, maskinsjef Elias
Hansen.
Star I (Bøyebåt) Nils A. Høyum
Star 111 » Einar A. Hotvedt
Star, IV Leiv Moe
Star V Ludvig Jørgensen
Star VI Thorleif Karlsen
Star VII Hans Chr. Nilsen
Star VIII Tarjei Løvaas
Star XI Alfred Skontorp
Star XII (bøyebåt) Paul Berg
Star X Sophus Olsen

A/S Thor Dahl,
Sandefjord

Thorglimt » Bserulf Andersen
Treern » Reidar W. Olsen Tankbåten S/S «Thule»

Fl. k. «Thorshammer»
Kaptein: Fritjof Holst, Nøtterøy.

1. styrmann: Einar Wang Bentzen,
Hvasser. Maskinsjef: Ole Nilsen,
Foynland pr .Tønsberg.
Setter 1 Georg Christiansen, Nøt-

avgår Sandefjord 30. oktober 1953.
Ekspedisjonens bestyrer er Dagfinn
Sivaas, 1. styrmann Harald Ulle
berg, maskinsjef Reidar Strand.
Thorfinn Kjell Steen Hansen
Thorvard I. Storm Larsen
Toern Chr. Thoresen
Panter A. Støkken Missen
Odd XI Herman Berntsen
Thorbris Erling Haugen
Condor Aril O. Mathisen
Odd XIII Hans Hansen med prøve

skytterne: Ragnv. Pettersen
Th. Rohde

United Whalers Ltd.
Tønsberg

Bugge & Krogh
Hansen^

Fl. k. «Tliorshøvdi»

avgår Sandefjord 14. november
1953. Ekspedisjonens bestyrer er
Thv. Hansen, 1. styrmann Gilbert
Knutsen, maskinsjef Mikarl N. Mik
kelsen.
Enern M. Marthinsen
Thorørn R. Bjørnevaagen
Thorslep Lorens Basberg
Pingvin Otto Olsen
Femern Kurt Baglo
Gvass Øivind Mogensen
SyVern Finn Berntsen
Odd XII Marius Jacobsen
Thorarinn (fangstbåt halve seson

gen) Kr. Sletsjøe
Thordr (fangstbåt halve sesongen)

Thorbjørn Sørlie
Ottern (bøyebåt) Anders Iversen

terøy
Setter 2 Jacob Wang, Tønsberg
Setter 3 Arnt Krogtorp, Onsøy
Setter 4 Trygve Nilsen, Onsøy
Setter 5 Thorstein Gjermundrød,

Tønsberg
Setter 6 Gunnar Hansen, Stokke
Setter 7 Arne O. Jensen, Hvaler

pr. Fredrikstad
(Forts, neste side.)

Knut Knutsen 0.A.5.,
Haugesund
Fl. k. «Suderøy»

Fl. k. «Balaena»avgår fra Haugesund ca. 28. okto
ber 1953. Ekspedisjonens bestyrer
er Øistein Kolstø, kaptein AsbjørnSvend Foyn Bruun,

Tønsberg
Fl. k. «Pelagos»

Kaptein, fangstbestyrer: Per Vi
rik. Overstyrmann: Birger Chris-

Frithjof Jensen
Firern (bøyebåt) Erling Bang
Thorgrim » Leif Andersen

avgår Tønsberg 12. november 1953.
Ekspedisjonens bestyrer er Fritz
Berg Gøthesen, 1. styrmann Alf
Karsten Langås, maskinsjef Einar
Eriksen.
Pelikan Audun Helgheim.
Goss II Carsten Andersen
Falkland Johannes Andreassen
Gos IV Andreas Antonsen
Gos V Harald M. Hansen
Gos X Torger Bruun
Gos XI Wilhelm Flood-

Johannessen
Gos XII Nils Johansen
Gos IX (bøyebåt) Andreas

Anders Jahre & Co.

Sandefjord

Fl. k. «Kosmos III»s

FL k. «Thorshavet»

avgår Sandefjord 7. november 1953.
Ekspedisjonens bestyrer er Finn
Andersen Ranberg, 1. styrmann J.
Normann Andersen, maskinsjef Lars
Davidsen.
Thorkild Alf Andreassen
Seksern Sverre Hansen
Tiger Hans Marthinsen
Nebb Bj. Krog Andersen
Thorgard Theodor Olsen
Bever Arild Mathisen -
Djerv Finn Bryde
Thorbrann Bjarne Marthinsen og

HAMBROSoestyrer er Per W. Lea, 1. styrmann
Kjell Tholfsen, maskinsjef Rolf A.
Olsen.
Kos 24 Anders Ellefsen
Kos 30 Knut B. Hansen
Kos 32 Harald Andersen
Kos 33 John F. Larsen
Kos 40 Nils Skontorp
Kos 48 Mauritz Marthinsen
Kos 50 Aksel Akselsen
Arnfinn Bergan Sigurd Jahre
Asbjørn Larsen Nils Iversen
Kos 27 Anders Jonassen
Kos 28 Hans Hansen
Kos 29 Thorbjørn Gulliksen
Kos 45 Hansteen Andersen

Alexandersen BANKMelsom & Melsom,
LarvikKnut Paulsen

Thorbryn Kr. Storm Larsen og
Anker L. Andersen

Niern (bøyebåt) Kr. Rokkum
Tiern » Asbj. Klaveness

Fl. k. «Norhval»
avgikk fra Larvik 22. oktober 1953

"ArS NABBEIQRPI t MEK VERKSTEI! (Jnerchant cfSanhers£TABL. 1526
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Dampdrevne lysmaskiner, styremaskiner9

vifter og pumper
Daviter for alle formål 41, Bishopsgate,

London, E.C.2.

WEST END BRANCH:
67, FALL MALL, LONDON, 5.V7.1.

HOLBORN BRANCH:
ELY PLACE, LONDON, E.C.I.
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DET FORSTE BELDAM

THE BELDAM PACKING & RUBBER CO. LTD.
Pakninger fra pionerfirmaet oppfinneren av den mo
derne semi-metalliske pakning faes i stort utvalg fra
vare depoter i alle de viktigere havner hele verden over.
Legg merke til kvalitetsmerket: Beldam's Pilot Seal.
Pakninger uten dette merke er ikke vare.

Oslo, Tollbugt. 4 Sentralbord 42 69 93
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Setter 8 Thorbjørn Borgan, Pors- 1. styrmann: Jon Holtan. Maskin
sjef: D. Campell.
Southern Laurel Arne Mikalsen,

fangstleder. Partsgruiuilag og fortjeneste
grunn

Setter 9 Finn Ellefsen, Cape Town
Terje 11 Ragnar Hem, Åsgård-

strand
Setter 10 (bøyebåt) Thor Christen

sen, Stokke
Setter 11 (bøyebåt) Even Larsen,

Sem pr. Tønsberg
Terje 1 (bøyebåt) Gullik A. Jen
sen, Nøtterøy.

Skytter:
«Southern Rover» Arne Olsen
«Southern Archer» Gunnar Chris

tensen
«Southern Rider» Thorleif Andre
assen

«Southern Angler» Juel Engebret-

sydhavssesongen 1953/54
Vi hitsetter en oppgave over de nye partsgrunnlag sammenlig

net med sesongen 1952/53:

Kaptein:
Terje 10 (bøyebåt) Charles Sværd,
Kjøpmannskjær
Hektor 6 (bøyebåt) Victor Fjell,

Jersøy pr. Tønsberg
Kai (bøyebåt) Kristen A. Nilsen,

Cape Town.

sen
«Southern Broom» Asbjørn Ander- 1953/54

Fat
Norhval 120.000
Sir James Clark Ross 104,000
Thorshavet 127.000
Thorshøvdi 138.000
Thorshammer 85.000
Kosmos 111 150.000
Kosmos IV 164.000
Pelagos 90.000
Suderøy 64.000
Abraham Larsen 164.000
Balaena 164.000
Southern Harvester 146.000
Southern Venturer 140.000
Husvik Harbour 49.000
Leith Harbour 50.000

1952/53
sen

«Southern Author» Anton Nilsen
«Southern Soldier» Otto Thorsen
«Southern Runner» Einar Jacobsen

Fat
128.000
110.000
135.000

Bøyebåt:
«Southern Foster» Martin Olsen
«Sondra» Johan J. Stene
«Southern Strife» Egil Abrahamsen
«Southern Main», fører Arne Kris

tiansen.

The Union Whaling
Co* LtdL,

92.000

169.000
107.000
72.000

177.000
177.000
147.000
161.000
52.000
51.000
50.500**)

Durban

A. C. Olsen,
Sandefjord

Fl. k. «Southern Harvester»

Kaptein, bestyrer: Trygve Strand
skog. 1. styrmann: M. B. Scott. Ma
skinsjef: C. K. Crockett.

Havets store kjempe blir trukket opp slippen akterut. Flenseplanen
skimtes i bakgrunnen.

Hvalbåt:
Southern Briar Hans M. Abraham

sen, fangstleder.

C. A. Larsen Konrad Johannessen,
Vindal.

Narval Otto M. Larsen.
Don Miles Harald Bordahl 31iettdi$€ %M

4ønd&é&et Jf

Grytviken
*) 11.000 fat selolje.

49.000*)
Fl. k. «Abraham Larsen»

Skytter:
«Southern Hunter» Kåre Lie
«Southern Lotus» J. Chr. Olsen
«Southern Lily» Harald Martinsen
«Southern Actor» Ole Christensen
«Southern Harper» Thorleif Jensen
«Southern Sailor» Georg Paulsen
«Southern Ranger» Ludvig Mikarl-

Nøtterøy.
Orca Asbjørn Marthinsen, Onsøy.
Foca Hilmar Henriksen, Råde.
Morsa Anker Jørgensen, Hamar.
Petrell (bøyebåt) Henry O. Ho

tvedt, Sandar og Ivar Abraham
sen, Sandar (en halv sesong
hver).

**) 10.500 fat seloKaptein: Olaf Westrum, Jåberg.
1. styrmann: Odd Svendsen, Hauke
rød. Kokerisjef: Ragnar Jonassen,
Hauan. Maskinsjef: Erling Strand,
Skiringssalsveien.

Skyttere:
«W. R. Strang», Bjarne Karlsen,

Durban, fangstleder
«Anders Arvesen», Elling Nilsen,

Onsøy
«J. K. Hansen», Theodor Augensen,

Onsøy
«Sidney Smith», Martin Karlsen,

Onsøy
«Arnt Karlsen», Nils Martinsen,

Durban
«Wilfrid Fearnhead», Johs. Røsvik,

Vi gjengir videre beregnet for
tjeneste for de forskjellige grup
per. I den beregnede fortjeneste
er tatt med hyre for 7 måneder,
overtid er ikke tatt med:

» XII » » 2.200

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

sen jr.
«Southern Wilcox» Rolf Olsen

Kokeri :
Gruppe I ca. kr. 13.500

» II » » 11.500
» 118 » » 11.000
» 111 ' , » » 9.600
» IV » » 9.300
» V » » 8.400
» VI » » 7.900

VII » » 7.500
» VIII » » 7.000
» IX » » 5.000
» X » » 3.100
» XI « » 2.600

Bøyebåt:
«Southern Wheeler» J. Ferguson
«Solvra» Tormod Larsen
«Sigfra» Arne Larsen
«Southern Lupin», fører Karl D.

Visø. .

A/S Tønsbergs
Hvalfangeri,

Tønsberg

Hvalbåt :

For hvalbåtenes vedkommende
ligger den beregnede fortjeneste
mellom ca. kr. 5.900. for lettma
tros (Gruppe IX) og ca. 9.600 for
stuerter (Gruppe I).

For befalet styrmennene
ligger den beregnede fortjeneste
fra ca. kr. 10.000. til ca. kr.
12.000.—, for maskinistene fra ca.
kr. 9.200. til ca. kr. 13.300.—.

Onesimus Andersen

Leith Harbour landstasjon
Ekspedisjonen avgikk 22. sep

tember.

Husvik Harbour, Syd GeorgiaDurban
«Ernst Larsen», Johan Aarnes, Dur-

Ekspedisjonen avgikk 7. sept,
Bestyrer Nils Erling Olsen
Skyttere:
Busen 1. Ole Amundsen
Busen 3. Søren Henriksen
Busen 4. Hans Sørensen
Busen 5. Hjalmar Freberg
Busen 8. Arne Walbom Andersen
Busen 9. (bøyebåt) Ragnvald

Simonsen
Busen 10. Halvor Eid.

\IH XOKCASCO • «SLO

«R. K. Fraay», Håkon Lie, Durban
«R. L. Goulding», Edvard Karlsen,

Durban Bestyrer Sigurd Larsen Bjelland,
OsloBøyebåter:

«Uni 2», fører Gunnar Firing, Dur- Skyttere:
Nochart Nilsen, Sandefjord
Johan Kjellstrøm, Sandefjord
Kåre Lie, U. K.
Thorleif Bryde, Nøtterøy
Brede Nilsen, Nøtterøy
Oscar Karlsen, Nøtterøy
Bøyebåtskytter: Aksel Nesteng,

Nøtterøy

ban
«Uni 3», fører Arnt Nilsen, Durban
«Uni 4», fører Andreas Iversen,

Fredrikstad
«Uni 6», fører Harald Nilsen Dalen,

Onsøy
DE FØESTE SKAL BLI DE SISTE

Paris: (NTB). En av våre favo
ritter til mesterskapet i billøp i Pa
ris er en mann hvis bil er istand
til å prestere å kjøre tre centimeter
i timen. Det er vel unødvendig å for
telte at den som kommer sist blir
best.

Chr* Salvesen Co.
Onesimus Andersen, L Klaveness A/S

Grytviken landstasjon
Ekspedisjonen avgikk 16. septeir

ber 1953.
Bestyrer ing. Harald Larsen, Horten
Skyttere:

Tønsberg Men det er også andre betingelser
som må oppfylles. Politiet har fast
satt at deltagerne må ha nådd må
let i løpet av en dag.

Fl. k. «Southern Venturer»
Kaptein, bestyrer: Harald Myhre.

SKI PSM EGLE RE

K*J O L. v*/

Telegramadresse:

«FRATRES», «OILFRATRES»

Telex Oslo 1003

Telefon: 415616

LORENTZENS REDERI GO.
LORENTZENS SKIBS A/S
Telegr.adr.: «REDFRATRES»

BELSHIPS COMPANY
SKIBS A/S

Telegr. adr.: «CHRISSMITH»

LIMITED

  '

rr £3

Telehn: 13189

Id Vikleri

Innehaver; Anders Andersen

Bilhuset TONSBERG Privai: Slagen 213

inr &od fangrst

SPES'I A.LITET:

Vikling og reparasjon av dynamoer og motorer for skips- og hvalfangstfl&ten
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Da Jhorshøvdi" feiret jul
Med juletre på flenseplanen en viss grad engasjert i passasjer

trafikken, idet vi hadde med oss fru
kapt. Ulven og hennes lille datter,
som i Aruba skulle ombord i kapt.
Ulvens skip. Likeledes vår en liten
datter av Eva Øhre med til Aruba,
hvor hennes mor er gift med en
skipsoffiser, mens fruen seiv er an
satt ved et av oljeselskapets mange
kontorer. Og endelig fulgte direktør
O. Aanderud-Larsen og frue med
«Thorshøvdi», men disse to aktet
seg ikke iland før vi atter var hj em
me i Sandefjord igjen.

Men dette er da ingen julehisto
rie, vil den eventuelle leser si.

Nei, det er ikke det, men det
er forhistorien som hører med for
at leserne skal vite litt om hvorfor
et pelagisk kokeri «opplevet» trope
julen. Jeg tror at ingen andre pela
giske ekspedisjoner har prestert
dette med tropejul, så derfor ber
jeg leserne unnskylde den lange
innledningen.

som var nødt til å ta mere hensyn
til kalenderen enn gradestokken,
for seiv under Ekvators brennende
sol kommer en julaften.

Og så, noen få dager før jul, kom
mer «båsen», Sigvald Samuel
sen fra Bugården, for å sette en
del av oss i sving med julerengjø
ring av ganger og lugarer. Vi får
fikse opp litt, for det er nu jul, da,

smiler båsen unnskyldende.

sydkorset som julestjerne
Og det blev julestemning trods stekende tropesol,

fortelter en som var med

Formastelig er det å ville gi til
beste ennu en juleskildring fra et
flytende kokeri. Man fortjente å
havne krøllet og ynkelig i redaktø
rens papirkurv.

Men det får våge seg likevel, for
det gjelder selve «gromgutten», A/S
Thor Dahls største og nyeste kokeri,
«Thorshøvdi», som på grunn av kol
lisjon i Pentlandstredet ifjor høst
ikke fikk avsluttet reparasjonen
tidsnok til å delta i fangstsesongen
1952/53.

Med St. Nicolas på Aruba Men det skal sies, at tross alle
våre forsøk på å bruke vår omstil
lingsevne, kunne vi ikke få denne
vaskingen inn under begrepet «ju
lerengjøring».

Dette er jul, tenkte jeg, og
mintes norsk barskog som lutet sne
tunge grener i en stille, hvit kjø
lighet i snelyse netter eller de kor
te dagenes lave og fjerne advent
sol.

som vårt første mål, gikk dagene
med rutinemessig arbeid for å gjøre
koka klar til fangst. Et arbeid som
tar sin tid. På planen la vi vare
dekk av materialer til en verdi av,
20—30 000 kroner, d. v. s. materia
ler nok til en meget respektabel bo
lig-

Aruba nådde vi den 12. desember.
Efter å ha ligget ute på reden og
ventet på los og kaiplass fortøyet vi
langs en fyrolje-kai en het etter
middagstime. Om vi var det eneste
kokeriet ved oljekompaniets svære
kaianlegg, så var det til gjengjeld
nok av tankere som bar det norske
flagg.

Som et eksempel kan nevnes at
Arendalsrederiet Jørgen P. Jensen
var representert med ikke mindre
enn 4 av sine skip den dagen. Men
så er da også havnen i St. Nicolas
en god nr. 2 når det gjelder skips
anløp regnet i tonnasje. Bare New
York iommer foran.

Juletrefest på flenseplanen på «Thorshøvdi

ville eller ikke. Telegrammene med
julehilsenene hjemmefra, tok den
siste rest av våre innvendinger mot
den «tvilsomme» julekvelden bort.
Ved siden av rederiets vakre jule
gave, en forgylt mokkaskje med
kompanimerket i emalje, var de
fleste av oss ustyrt med julegåver
hjemmefra.

dier, som lød gjennom skipets høyt
talere, sang med mens de tre ringer
vi hadde slått om juletreet, såtte
seg i bevegelse, ja da var det jul!
Sangen fra alle mannfolkstrupene
som tonte ut i tropenatten bar også
en kvinnes røst på sin vei ut i ha
vet. Det var fru Aanderud-Larsens
stemme, som ledet den glade jule
sang, som for første gang tonte ut
fra et pelagisk kokeri på ekvators
breddegrader.

BRENNENDE TROPESOL
Samme solen var det som nu stod

brennende het rett over våre syn
dige hoder og forlengst hadde sør
get for å svette ut av oss den min
ste fornemmelse av julestemning
om vi skulle hatt noen slik. Vi blev
som aldri før klar over hver meget
den ytre ramme og det tilvante kli
ma har å si for å sette oss i den
stemning vi naturlig forbinder de
enkelte høytider med.

Og julen vil for oss nordboere
være uløselig knyttet til vinterkli
maets korte dager og lange kvelder
og netter og de mørke morgener,
kuldegrader og sne. «Riktig» jul
blev det jo først når klokkeklangen
kunne tone sitt helgebudskap ut i
en snedryssende julekveld.

Men da julaften opprandt, send
te tropesolen sine stekende stråler
over «Thorhøvdi» og lovet oss en
ny og het dag, uten snev av jule
stemning. Der tok vi nu feil da.

Vi tørnet inn ved kaffetid, og
kveldsmålet var utsatt til y2 7.

Da vi gikk til kaffe strømmet en
kjent og kjær duft av surkål og rib
bestek ut fra byssas travle atmos
fære og skapte ideassosiasjoner hos
noen hver av oss om en kvinne som
nettopp ikveld gikk til og fra i et
kjøkken hvor den samme aroma
strømmet fra gryter og panner. ;

«Thorshøvdi» måtte trekke seg
ved fordelingen av de 16 000 blå
hvalenheter, men ville sannsynlig
vis bli sendt nedover som tankbåt
for «Thorshavet».

JXJLERENGJØRING
FØRST FRISKE JULETÆR

Datoen viste 14. desember da vi
godt låstet med fyrolje, forlot Aru
ba og såtte kursen for Sydishavets
«vestfelt» hvor vi skulle slutte oss
til «Thorshavet» og-dets hvalbåter.

For hver dag nærmet vi oss Ek
vator —og jul. Svetten drev av
oss, og kokas utmerkede air-condi
tionanlegg kjempet tappert for å
holde en noenlunde temperatur i
messe og lugarer. Tenkte vi på noe
i denne tiden, var det ihvertfall
ikke på jul. Det ville være for me
ningsløst i slik en varme.

I såvel offiserenes som mannska
penes salonger stod meterhøye fri
ske norske julebusker vakkert pyn
tet. Oppbevart som de hadde vært i
skipets fryserum, ga de fra seg en
duft som skulle de nettopp vært bå
ret inn fra skogen hjernme. Og da
vi endelig, under tropenattens stjer
nehimmel slo ring rundt et juletre
som var båret ut på flenseplanen,
og vi til de kjente kjære julemelo-

De tre vemodige fløyt Stående rundt juletreet lyttet vi
alle til biskop Johs. Smidts vakre
julehilsen fra alle der hjemmej og
nettopp da var det som om seiv
hektiske varmegrader og lummer
tropenatt måtte vike. Det var jule
kveld på «Thorshøvdi».

fra den siste efternølende hvalbåts
farvel til hjembyen hadde forlengst
dødd hen i sin novembertåke, da
«Thorshøvdi» som nu lå ute ved
Thorøya, begynte å utfolde en mis
tenkelig aktivitet. En rent «antark
tisk» virksomhet fra grådige laste
bommer og hissige vinsj er bruste
sin travle sang ombord på «hjem
mesitterne». Noe ekstra måtte være
igjære.

Pan.
OG PASSASJERER

Men «Ifoorshøvdi» spilte ikke
bare «dobbeltrollen» som traris
portbåt og kokeri, men var også til Men det var nok dem ombord

Da den første sneens Vinterhvite
flor hadde tent henrykkelsens ro
senbrann på runde barnekinn, fikk
de hjemmeværende offiserer og
mannskaper beskjed om at «Thors
høvdi» ved siden av å være tank
skip, også skulle fungere som hjel
pekokeri for «Thorshavet», efter en
særskilt inngått avtale.

Og med et mannskap på ca. 160,
dro «Thorshøvdi» mot Sydishavet
25. november ifjor. En lav, rød et
termiddagssol laget silhuetter av
kollenes nakne buer og hytteprofi
lene på et vinterstivnet Lofterød
land. Landskapet kunne ikke syne
seg fagrere for de 4—5 av oss som
akterut på poopen sto og tok farvel
med byen og fjorden. I den blanke
blåsvarte . vannflaten, laget våre to
propeller et bredt skumhvirvlende
broderi av kjølvann som var slettet
ut før vi ennu riktig hadde tapt det
av syne. Nei, det går ingen spor i
sjjzfen».. ikke engang efter oss.

VI KJENTE NESTEN IKKE
MESSA IGJEN,

da vi helgekledte inntok våre plas
ser. Vakkert dekorert og med hvite
duker på border der flasker med øl
og dram stod plasert med en pakke
ved hver kuvert og sigarer, ja, da
var det bare på nåde og unåde å gi
seg julekvelden ivold, om man såRundt juletreet i tropenatten over Thorshøvdis flenseplan.

tÉåfåk
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Vi ordner

bunkerleveranser
over hele verden

NORSK BRÆNDSELOLJE A/S
W

HVAUANCERE

CLEGHORN'S onsker dere velkommen til Cape
Town. Husk at nar dere skal

det alltid lettere a hos oss, hvor dere kan

alt dere trenger til familien og hjemmet.
To norske darner, som er ansatt hos oss, vil

hjelpe dere med utvalg av varer.

CUECHCRNS
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Ledende firma med mangeårig erfaring som leverandør Hl hvalfanger-

flåten. Stort lager av skipsproviant, dekksrekvisita, maskinrekvisita, oljer

VELASSORTERT KOLONIAIFORRETNfMG

nas i Det gamle testamente og en
kjent norsk stortingsmann? Svaret
lød: Jonas var i hvalfiskens buk i
3 dager, mens den norske stortings
mann er Neri (H)Valen ennu.

Revyens forfattere og regissører
hadde heller ikke gått av yeien for
lødige ting, og undertegnede, som
visste at fru Aanderud-Larsen ikke
bare hadde en fin sangstemme,
men også hadde studert sang i en
årrekke, fikk beveget henne til,
sammen med Frank Eskedal, å syn
ge 2 sanger. Heller ikke unnså te
aterledelsen seg for å fremføre
«Åses død» fra «Peer Gynt». Re
paratør Jens Bergh spilte Peer,
mens undertegnede hadde mor Aa
ses rolle.

..ThorshøvdHekene" 1953
Småplukk fra en varm joleolympiade

Da «Thorshøvdi» ifjor fikk feire
julen under ekvator, så var dette i
og for seg ualminnelig for et pela
gisk hvalkokeri. Men det var ikke
mindre ualminnelig da man om
bord på kokeriet samme jul gikk
hen og arrangerte «Vinterleker» i
tropene. En av de som var med har
gitt noen glimt fra denne «jule
olympiaden».

et flatterende inntrykk. Thor Dahl
reklamensom fra taket lyser i
grønne bokstaver ut over havnen,
gjorde det samme her, ved siden av
at rampelyset og lyskasterne ga
tilskuerne utsyn oppover forbi Toll
boden og Thor Dahlsgate.

Det tekniske sceneutstyr var ar
rangert av Sandefjordsmannen
Frank R. Eskedahl, som også bar
kveldens byrde og hete takket være
sin ypperlige sangstemme.

Revyen som bar navnet «Fra
hvalstaden til (h)valpJassen, var
resultatet av et fruktinnbringende
samarbeide under ledelse av
«Thorshøvdi»s husdikter S. A. N.,
som Velferdens «teatersjef». Revy
en bestod av 20 avdelinger med en
pause, og som konferansier opp
trådte. en forretningsmann fra Oslo,
hr. Kr. Wright, som ville se hval
fangsten på nært hold.

: Straks efter frokost 2. juledag
defilerte Thorhøvdis idrettsgruppe
for kapteinen, som i få og velvalgte
ord erklærte «Thorhøvdi»-lekene
1953 for åonet.

At denne scenen skulle bli den
som slo best an, var en gledelig
overraskelse. For denslags er nu
ikke akkurat stoff på en hvalfan
gerrevy, seiv om vi nu bare skulle
være hjelpekokeri (!)

Den vellykte dagen såtte stuert
en punktum for med øl og pølser,
hvorefter dansen blev åpnet av fru
Aanderud-Larsen og kåpt. Torp; og
det var bare rimelig at fruen til
delte sin sportskonkurrent fra for
middagens sekkeløp, den neste
dans.

É §ll * *

Dommerkollegiet med sekretær
Brusell ved mikrofonen, holdt til
skuerne ajour med de mange øvel
sers og deltageres resultater, noe
det vil føre for langt å komme inn
på her. Bare skal jég få nevne fru
Aanderud-Larsens innbitte kappe
strid med Sandefjordsmannen Jan
Svinterud i sekkeløp. Her vant
fru Aanderud-Larsen, kanskje for
di Svinterud blev handicaped av en
teknisk feil ved bukseselene, slik at
han måtte ofre verdifulle sekunder
på bluferdighetens alter.

Hele idrettsarrangementet blev
avviklet uten uhell, og efter en god
middag og velfortjent hvil, samlet
man seg kl. 14,30 for å motta H.
M. Neptun med prinsesse og øvrige
følge, politimenn, dipl.korps, læge
og barber.

Som revyens titel også ganske
riktig antyder, hadde revyen en
tråd, og jeg skal bare få nevne at
det var lagt særlig stor vekt på de
lokale innslag: Det var således inn
flettet en gjettekonkurranse mel
lom 3 offiserer og tre manskaper.
Istedet for poeng, blev der utdelt
fat. Mannskapsrepresentantene sei
ret i denne konkurransen. Som et
eksempel på konkurransens lokale
tilsnitt, lød et av spørsmålene: Hva
var forskjellen på den berømte Jo-

BRENNENDE TJENSTEIVER
Salt Lake City: (NTB). Uten. å

kunne gripe inn måtte" brannvese
net i Salt Lake City se .huset til
Alfons Tippill brenne ned til grun
nen. Alfons hadde overlatt sine .tre
velvoksne vakthunder å passe på
huset mens han var borte. De klarte
oppgaven så godt at ingen brann
mann slapp bort til huset.

M/T «braconda»
19.000 ions dw. 15 mil Levert 22. juni 1953

Som Neptun fungerte dekksma
skinist Anders L i v e r ø d, og hans
yndige lille prinsesse var ingen
ringere enn den nu så kjente «ver
dens minste hvalfanger», Arne Fu
ruheim fra Høijord.

w '/; :';';•;:;•; '';:;: -' ,; :     
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Dåpen, foregikk ef.ter alle kun
stens regler. Med eller mot sin vil
je måtte de «nye» i vannet, mange
først efter en iherdig klappjakt av
et nidkjært og veltrenet politi,
«Legen», som identifiserte seg med
«sagfører» Karl A a s r u m, Nanset,
var et kapitel for seg. Humoristisk
og med virkelig sans for å utnytte
de mulighetene hans kortvarige
stilling som «lege» bød ham, var
han vel uten forkleinelse for noen
av de andre, dagens mann.

Da den omstendelige dåpen ende
lig var avsluttet ved 16-tiden, var
det pause til kveldens revy skulle
gå av «stabelen» kl. 20. Og en pust
kunne nok trenges, varmt som det
var.

UDDEVALLAVARVET
Generalagent for Norge, SKIPSMEGLER RAGNY. FALCK, Kirkegt 19, OsloMørket faller hurtig på i tropene,

så da publikum innfant seg ved fo
restillingens begynnelse, gjorde
scenens eneste bakteppe : Thor
Dahl-bygningen eller «Hvalfang
stens hus» som det også kalles, Fra 60 meter-løpet under Thorshøvdi-lekene.

....... .*»:.: :. v.>, # . # l

; V'' ' V: ': •

må

* 1 1111 l - '^^^MliH^fe



Gammeldags kvalfangst
lever fremdeles

Spermfangsi med håndharpun fra åpne seilbåter ved Asorene

15 landstasjoner kvorav fire sned moderne
utstyr- koker spekket

Sommeren 1949 sendte National Institute of Oceano
graphy Mr. Robert Clarke til Asorene hvor han ved velvillig
assistanse fra mange derværende offentlige embedsmenn og
privatpersoner fikk studere hvalfangstnæringen og de fan
gede spermhvalers biologi. Størstedelen av tiden gikk med til
biologisk arbeid på flenseplanen på Fayal, men inspeksjonen
bragte ham til alle gruppers øyer, hvor han besa seksten av
de enogtyve fangststasjoner, og på Fayal fikk han være med
på å seile efter hval i Capelos' åpne båter og ta opp en film
fra jakten. Et resultat av denne reisen er en fullstendig beret
ning om spermfangsten på Asorene. Denne beretning er nu
under trykning, og vil bli gitt ut som en «Discovery Report».
Nærværende artikkel kan bare kort skissere næringens over
levering til vår tid og gjengis efter Norsk Hvalfangst-Tidende.

Da skonriertene «John R. Manta»
og « Margarett» i 1925 vendte til-r
bake til New Bedford på østkysten
av Amerika, betydde dette slutten
for de seilende hvalfangére. Folk
flest tror at den form for hvalfangst
som disse to skuter og alle hval
fångerskutene fra tidligere ferder
drev, fangst fra åpne båter rhed
håndharpuner og lanser har for
svunnet fullstendig fra havene. Ikke
desto mindre, på Asorene, midt i
Nord-Atlanteren, er den dampdrey
ne hvalbåt og granatharpunen
ukjent, og fra kysten av disse øye
ne driver man fremdeles fangst fra
åpne båter, med utstyr og efter
metoder som er uforandret eller
borimot.uforandret fra det som blev
brukt for et århundre siden. Det er
en tradisjonell dyktighet som har
sitt utspring i .de dager da øyboer
ne seilte med skipene fra den store
amerikanske hvalfangstindustri,
skip som i tohundre år, fra 1712 til
årene på 1900-tallet, kom for å
fange spermhval på alle verdens
store hav.

ti år. Ja, til og med sammenlig
net med verdensfangsten på an
dre feiter, har hvalfangsten på Aso
rene aldri vært så ganske liten, og
den har til sine tider vært betyde
lig. Hvalfangst fra åpne båter har
faktisk spredt seg utenfor Asorene
siden begynnelsen av siste krig, idet
de gamle metoder blev bragt til
Madeira omkring 1941 og med hell
tatt i bruk der. Videre har det i det
siste år vært rapportert at åpne
hvalbåter igjen seiler på kysten av
Brasil, hvor hvalfangerne uten tvil
er utvandrere fra Asorene, i lik
het med hva tilfellet var i 1785, da
den britiske statsmann Pitt sa at
«portugiserne hadde nu.... en me
get smukk spermasettindustri som
de hadde lært av nyenglenderne og
som de drev på kysten av Brasil».

Hvalbåter på båtslippe nved Salåo, Fayal.

begynne driften i Lagens do Pico i
1954. Men størstedelen av hval
fangststasjonene på Asorene fort
setter idag som primitive spekk
kokerianlegg, hvor bare spekket og
spermasettet blir utnyttet.

funnet av negersmeden James
Temple i New Bedford i 1848. Stål
hodet er dreibart på et smijern-
skaft på en slik måte at når det
rykker i harpunen efter at den er
trengt inn i hvalen, svinger hodet
ut i rett vinkel og holder igjen mot
innsiden av spekket, eller, efter et
dyktig og heldig kast, mellom to av
hvalens ribben. Harpunen er mon
tert på en seks fot stang og er et
tungt våpen med en lengde av bort
imot 9 fot.

VÅRE DAGERS HVALBÅT
Det nittende århundres ameri

kanske hvalbåt var bygget for seks
mann og var mellom 28 og 30 fot
lang. Våre dagers båt på Asorene er
lengere, idet den er 34—38 fot lang
og er bygget for syv mann. Forøyrig
er ikke båten som blir benyttet ved
Asorene forandret. Den ;er spiss i
begge ender, flyter høyt og bøye
lignende på vannet, og kanofason
gen bærer ennu bud om rødhude
nes innflytelse på de tidligste hval
fangstmetoder i New England. For
ut i baugen er det et spor hvor
hvallinen løper ut efter at man har
harpunert hvalen. Innenfor dette
sporet er en triangulær plattform,
kassen, hvor hvallinen er kveilet
opp, i en båt som ennu ikke har
fast fisk. Til denne linen i kassen
er de to harpunene festet, den ene
til enden av linen og den andre til
en løpende baugline.

Kassen avgrenses akterover av en
tykk planke som kalles «lårbordet»
eller «klossbordet». Planken har et
innhugg hvor harpuneren støtter
kneet når han står oppreist og skal
kaste. Båten har seks tofter for ro
erne, og den første av roerne er
også harpuner. De seks årene er i
sett på to v og to, hver 16, 17 og 18
fot, «de lengste årene som brukes
i noen tjeneste». Den andre toften,
eller «hovedtoften» som den kalles,
har en bøyle på hengsler for ma
sten slik at denne kan tas hurtig
ned så snart båten har harpunert
hvalen. Båtene på Asorene er rig
get med gaffelseil og klyver, skjønt
amérikånerne i det nittende århun
dre brukte luggerseil og spriseil.
Mot slutten av det nittende århun
dre blev de amerikanske båtene ut
styrt méd en senkekjøl, men hval
fangerne på Asorene behersker idag
det store seilpress uten hjelp av
senkekjøl. For å oppnå ennu større
fart bruker man padleårer mens
man seiler.

HELE SKROTTEN TAS
I BRUK

I tiåret før siste krig blev det
funnet nye industrielle anvendel
ser for spermoljen. Hvalfangstindu
strien på Asorene som hadde vært
utsatt for en nokså omfattende de
presjon, gikk nu inn i en tid med
moderat velstand. I løpet av denne
periode blev det i 1934 bygget en
dampdreven hvalfangststasjon på
San Miguel. Anvendelseri av damp
vinsjer og presskokere betydde at
hele hvalskrotten, (spekket, kjøt
tet og benene) for første gang kun
ne bli opparbeidet. På tre apdre
øyer, Flores, Fayal og Pico, blev det
åpnet moderne hvalfangststasj oner
i løpet av de gode hvalfangstar som
man hadde på Asorene i 1940-åre
ne. En femte stasjon venter man vil

GAMMELDAGS FANGST
Ved de fleste hvalstasjoner på

Asorene blir hvalskrotten endog
opparbeidet på gammeldags manér,
idet hvalen blir «hugget opp» med
spekkspader, og spekket blir smel
tet ut i jerngryter på strandem Det
er derfor mer bemerkelsesverdig at
denne overlevning av en industri
soni er begrenset til fangst av
spermhval, idag er blomstrende, og
ikke i forfall, at den i virkelighe
ten aldri har vært så produktiv og
utbredt på Asorene som i de siste

fritt eller tilbakeholdt efter behov.
Linetømmeren er det mest slående
trekk i en hValbåts utsende. Den
får alltid en fure, forårsaket av
hvallinens friksjon. Hvallinen er av
hamp og består av 2 120 favners
liner som er rullet opp på to bøk
rede linetromler, plasert mellom
toftene. Linen går fra den aktre
trommel,: rundt linetømmeren og
derefter ned hele båtens lengde,
mellom roerne, til kassen. Det å
manøvrere linen ved linetømmeren
er en jobb som tilhører båtens of
fiser, båtlederen eller «mestre»

som han kalles. Han fører også ror
kulten når de, seiler eller styreåren
når det. hives inn. Styreåren eller
akteråren er 22—23 fot lang og er
en levning fra de første dager av
den engelske og amerikanske hval
fangst. Den er fortsatt det beste
middel man har for å snu båten
hurtig, og det å snu hurtig er nød
vendig i vågespillet i forbindelse
med å harpunere en hval og hugge
den med lansen.

HARPUNEN
som brukes på Asorene idag, er en
harpun med bevegelig blad, opp

OVER DEN AKTRE ENDEN
av båten er det et lite dekk hvor
det litt utenfor midten er montert
en puller, den såkalte «linetømme
ren». Det er her hvallinen gis ut,

UTSTYRET
Lansene blir stuet på båtens

styrbord side. Lansen er et langt,
dødbringende spyd, neppe forskjel
lig fra det som blev brukt i Grøn
landsfangsten i det syttende århun
dre. Den har et skarpt blad med
form av et kronblad, montert på et
fem fot smijernskaft, innfeit i en
seks fots stokk.MED

SUPER
CONSTELLATION

Annet utstyr som er stuet i båten
er en øks og to båtkniver, plasert
ferdig i slirer, naglet til kassen og
dekket akter. Disse er til å kutte
linen med i nødstilfelle. Videre er
det en bøtte og en balje til å væte
hvallinen med når denne løper ut,
tre håndsignalflagg eller vimpler,
reserveharpuner og lanser, en «båt
spade»-til å; kutte hull i halefinnen
eller hodet riår man skal taue den
døde hval; og for å berge livet hvis
båten skulle bli drevet vekk fra ky
sten eller bli overrasket av natteh

2 ganger ukentlig: OSLO-JOHANNESBURG via Frankfurt—
Rom—Kairo—(Brazzaville). Fra Johannesburg gjennomgangs*
forbindelse til Cape Town og andre havnebyer i Sør-Afrika.

Jakten. Hvalen løfter halefinnen og dukker idet
hvalbåetn nærmer seg.

SUPER CONSTELLATION er det største og mest
luksuriøse fly som noensinne er satt inn i sivil luftfart, og
KLM er det første selskap i Europa som tar det i bruk.

Opplysningen og billettbestillinger hos Deres reisebyrå, eller
direkte i vårt kontor: Arbiensgt. 1 (inng. Drammensveien),
tlf. 5512 35
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har de radiotekniske hjelpemidler utviklet seg
fra mindre telefonistasjoner til større kombi-

nerte telegrafi- og telefonistasjoner med kort-
bølge. Som følge av dette faktum introduserer
vi i år vår nye sender type ST 200, som inklu-
derer hoved-, kystradiotelefoni- og kortbølge-
sender.

Den er effektiv og plassbesparende - spesielt kon-
struert for hvalbåter og middels store handelsskip.
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ø r d a g 24. oktober 1953.

såkalte «ullteppestykker». Dette er
simpelthen metoden fra hvalfangst
skutene som er overført til land,
man trenger da en bom eller en
galge til å henge opp takkelet i og
som kan gjøre tjeneste som hval
fangstskutenes storemers.

hvalen blir drept, kan bli lang el
ler kort, at meget avhenger av
hvordan båtlederen manøvrerer 11-
nen, at målet er å komme inn på
hvalen, av og til ved å hale i linen
og av. og til ved å ro, inntil harpu
neren kan stå opp og støte lansen
inn i siden på hvalen, fortrinsvis
bak finnene, idet han søker efter
lungene. Båten må gå helt inntil
hvalen, ofte med treverket skub
bende mot hvalhuden. Hvis harpu
neren får chansen til det, vil han
stå og støte lansen opp og ned i så
ret. En hval kan bli hugget med
lansen flere ganger med mange av
brudd med trekking og tauing før
den går inn i dødskampen.

Harpuneren harpunerer ikke ba
re hvalen, men han hugger den også
med lansen. Heri ligger den eneste
forskjell mellom denne fangst og
fangsten fra de gamle hvalfangst
skuters båter. Den gang kom båt
lederen fremover langs hele båtens
lengde for å hugge hvalen med lan
sen, og han byttet da plass med har
puneren (kalt båtstyreren).

De døde hval blir flagget, og
hvalbåten kan ta slep fra den nær
meste barkassen for å finne mer
hval.. Ved dagens slutt blir fangsten
langsomt slept til spekk-kokeriet
eller den moderne dampdrevne sta
sjon for opparbeidelse.

Spekkstykkene kuttes i mindre
stykker, såkalte «hestestykker», og
før de kastes i spekkgrytene, plase
res de på en treplanke, «hesten»,
hvor de blir kuttet opp på tvers i
såkalte «bøker», slik at oljen lette
re kan bli utvunnet av dem. Gryte
ne er store jernbeholdere som er
montert i stenovner, vanligvis par
vis, og dette utgjør så selve spekk
kokeriet. De trevlete restene av de
utkokte «spekkbøkene» blir perio
devis tatt ut av kj elene og er avfall
som brukes til å fyre i ovnene med.
Den kokende oljen' blir øst opp i
kjølere av kobber eller platejern
før den tas på fat eller lagres på
tank.

Kastet. Man harpunerer en 53 fots hanhval.

er det et kompass, en vannkagge og
en kasse inneholdende hardt brød,
fyrstikker, lys og en lanterne.

Utstyrt på denne måte blir båte
ne holdt i beredskap, enten i sine

-skur, eller trukket opp på rad og
rekke på båtslippene i en eller an
nen trang bukt, eller i ly av et el
ler annet tilfeldig rev som stikker
ut fra de høye bergkledte kystene
t)g som gir tilstrekkelig beskyttelse
for hyttene og spekk-kokeriene i en
hvalfangstkoloni. Båtene er pene
fartøyer, og de blir pent vedlike
holdt. Et morsomt trekk er bruken
av spermtenner og ben til polerte
utskjæringsarbeider i klosser og
forsterkninger på båtripene. Man
har religiøse bilder under kassen og
under det lille dekket, for hvalfan
gerne er nidkjære katolikker. På
Fayal blir båtene bragt til Porto
Pim og pyntet med flagg første søn
dag i august hvert år, og de blir der
velsignet på en hvalfangerfest (fe
sta dos baleieros), idet bildet av
jomfru Maria og Jesubarnet blir
bragt til hver båt og surret inn i
hvallinen som symbol på en hellig
fangst, mens hvalfangerne ber om
velsigneise som beskyttelse mot
fangstens farer.

and blackskin» som det heter). Ef-
ter at den første harpunen er ka
stet, følger den andre, eller hvis
harpuneren skulle miste chansen til
et kast nr. to kaster han. den andre
harpunen overbord for å gjøre bå
ten klar.

 Kokeriutstyret på de 4 moderne
stasjoner på Asorene er lik det man
har på en hvilken som helst sta
sjon andre steder, men teknikken
med å opparbeide hvalen er utvik
let uavhengig av den vanlige nor
ske metoden. Man kutter holdet av
hvalen før flensingen begynner.
ske metoden. Man kutter hodet av
vaiere i kryss som trekker av store
flak. Vinsjer blir meget brukt i lik
het med i annen moderne hval
fangst, men flensekniven er ukjent,
og alt manuelt arbeid med spekket
og kjøttet utføres med «spekk-spa
den». 2-manns tømmersager og øk
ser brukes til arbeidet med benene,
for man har ennu ikke tatt i bruk
dampdreven bensag.

Det er en fangstforskrift at alle
hvalfangerne må kunne svømme,
for

UHELL ER IKKE UVANLIG
når man har harpunert en hval, og
spesielt har det lett for å hende noe
når hvalen tilslutt skal hugges med
lansen. Mennene må være på1 vakt
mot slagene og maset av halefinn
ene og også mot kjeven og det kraf
tige hodet, da spermhvalen er «far
lig i begge ender». En båt som jeg
seilte i, blev smadret 12.dager se
nere, idet akterenden blev knust og
hele den ene siden blev slått inn.
Uhell med døden til følge hender,
men de er overraskende få, i likhet
med hva de jo var i seilskutenes da
ger. Idag er det motorbåter nær
ved til å plukke opp menn i sjøen,
o'g det ville uten tvil bli mindre
uhell hvis ikke hvalfangerne på
Asorene på grunn av rivalisering
mellom private selskaper gikk inn
for den uvørne konkurransen som
kalles «hvalfangst for seier» i en
utstrekning som ville ha forundret
de store hvalfangstskutenes mann
skaper.

SPEKK-KOKERIANLEGG
OG MODERNE STASJONER

Ved elleve stasjoner på Asorene
blir hvalen utnyttet på den gam
meldagse måten, slik som man drev
den ved den landfaste hvalfangst på
Nantucket omkring år 1700, eller
endog slik man drev på stranden av
Spitsbergen under den tidlige hol
landske og engelske fangst.

Ved høyvann trekkes hvalen på
grunn på stranden eller på en sten
slipp ved spekk-kokerianlegget.
Trekkingen av hvalen på grunn ut
føres ved at man går rundt et
gangspill, «krabbespillet» som det
blev kalt i den tidlige nyengelske
hvalfangsten. Hvalen blir som of
test «hugget opp» ved fjære sjø, og
hvalfangerne arbeider ofte i vann
til opp på lårene. De bruker en
«spekkspade» og en krok til å kut
te ut spekket i stykker på omkring
2 fot i firkant. «Spaden» er en sterk

De moderne stasjoner produserer
kjøtt- og benmel i tillegg til sperm
oljen. Minst en stasjon har nu et
leveroljeanlegg i gang. Både de mo
derne stasjoner og spekk-kokerian
leggene har mindre betydningsfulle
biprodukter som inkluderer leilig
hetsvise funn av ambra, en del fa
brikasjon av hvaliær i Pico, utskjæ
ringsarbeider og endelig bruken av
sener til pisker og maskinsnorer.

FANGST AV HVAL
Utkiksstedene fra fjellene varie

rer nokså meget fra øy til øy. No
en er luftige, moderne hytter, an
dre skrøpelige skur, og det ene som
ligger på toppen av Monte da Guia
på Fayal, er sakristiet i kirken til
hvalfangernes skytshelgen. Man
bruker sterke kikkerter til å vokte
horisonten med, og utkikk . holdes
hele året, fra daggry til sent på ef
termiddagen.

Så snart et blåst stiger til værs,
svært ofte i det svake lys mellom
daggry og soloppgang,* fyres det av
en rakett og et hvitt flagg blir heist.
Hvalbåtstasj onene ligger nedenfor
fjellet, og her er alt straks et eneste
virvar av aktivitet. Båtene blir satt
på vannet og rodd bort til de ven
tende motorbåter, og i løpet av ti
minutter eller så efter at alarmen
har gått, blir de tauet hurtig i ret
ning av hvalen.

Hvis båten har gått inn på hva
len under seil, blir mast og seil tatt
ned og hurtig lagt sammen i det

Forløpere
Forhåndsliner

Nylon
Hamp
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Annet tauverk Sisal
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HVALJ4G MED SEIL
På en avstand av ca. en mile fra

byttet blir båtene kastet loss, og ef
ter dette foregår jakten enten un
der seil eller ved utrettelig roing
med omviklede årer. Den delen av
jakten som går med før man får
fast fisk, er vanligvis den lengste
delen, med alt strevet med å kom
me inn på en flytende hval, avbrutt
av skuffelsene når hvalen dukker.

Tilslutt er båten nær nok til at
man kan komme borttil for et kast.
Enten går man inn «på halefinnen»,
dvs. man angriper bakfrå, eller man
angriper «hode mot node» (cabeca
com cabeca), da både hvalen og bå
ten styrer av for å unngå kanten av
hvalens forhode og for å passere
øyet. Derefter snur han krapt inn
og legger båten til for at harpune
ren kan stå opp og kaste harpunen
inn bak hodet. Kastet som skjer
med handflaten ned og med den
største kraft, kan være over fire
favner langt, men en harpuner fø
retrekker å være nærmere, og jeg
har vært i en båt som har gått inn
og skubbet mot hvalens' side (wood

MEUWE MATEX N.Y.Et spekk-kokerianlegg ved Lagens do Pico

øyeblikk man har harpunert hvalen.
Når masten er sammenlagt, stikker
den fremmenfor båten med vel en
fjerdedel. I mellomtiden løper li
nen rundt linetømmeren og langs
båten, idet hvalen begynner å
flykte. Straks den slakker av, ju
sterer man linen ved linetømmeren,
men båten tauer ikke lenge før
hvalen tar ut mer line.

meisel med en egg på mellom- fire
og seks tommer og den-er montert
på et meget langt skaft. Arbeidet
med hodets spermasettorgan består
i å kutte ut den kompakte fettede
«stump» og å kutte hull på
aret. Spermasettet blir så samlet på
trefat. Det å «hugge opp» en hval
som er trukket opp på stranden, er
en langsom og slitsom prosess, og
ved noen spekk-kokeristasjoner
hugges den opp hurtigere ved at
man ruller hvalen i vannet langs
en brygge. Denne metode går ut på
ved hjelp av et takkel å fjerne
spekket i store rimser som blir
brakt opp på bryggen i seksjoner,

ROTTERDAM
Wesferlaaai 10. Telefon 110170. Telégramadr. NIEMATEX

HVALEN DØR
Å forsøke å beskrive alt det som

kan hende en båt som «ligger fast»,
ville bli å generalisere og gi avkall
på nøyaktighet. Det kan her bare
bli sagt at den tid som går med før

Tankinsiallasjon i Vlaardingen.

Også anlegg i Amsterdam: Amatex.
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i #l' WW

sens Tendskruefabrikk,
Stokke pr. Tonsberg

An%ce£alcr:
Tidsbrannror
og tennifkriier
for hvalfangsi

Chiv Holtermann

Oslo

OLJEMEGLER

Spesialitet:

HVALOLJE

SPERMHVALOLJE

Telegr.adr. Laboritas Tlf. eentralb. 42 68 60



3000 mil i apen livbåt
over tropisk hav

Et epos til den norske uteseiler

Sagaen om livbåtferden elter >9Ferncaslle"s forlis for 10 år siden, en av
de mest utrolige prestasjoner norske sjøfolk bar gjennomført

Det vai» hvaltrekket som såtte dem på rett kurs!

Slik har en av «Ferncastle» s offiserer fra før krigen forestilt seg tankbåtens undergang
i Det indiske hav. Tegningen er utført av Walter Ludwigsen, som før krigen var styrmann
på «Ferncastle», men gikk i land før skipet gikk fra Norge vinteren 1940. Da han under
krigen fikk høre om sitt gamle skips skjebne, laget han denne tegningen som et minne
om skipet og dem som var m ed. Tegningen er utført på blen dingspapir og smykker nu en
vegg i rederiets kontor i Osl o. ,

Tre sandefjordinger, 2. maskinist Henry Ranvik, 3. maskinist Jacob

Amundsen og motormann Reidar Olsen omkom under torpederingen eller

blev savnet med babords livbåt da m/t «Ferncastle» under krigen blev

mens torpedobåten kretset foran
«Ferncastle». Styrbords og ba
bords hovedlivbåt samt en mindre
motorbåt kom på vannet. Fra mo
torbåten, der bl. a. kapteinen be
fant seg, plukket de opp en mann
som lå såret i sjøen, og de tok inn
6 andre som drev på en flåte. Ba

bords livbåt var senere ingen ste
der å se. Efter et par timers for
løp, stadig med den japanske rai
deren og den ledsagende motor
torpedobåten i nærheten, måtte
kapteinens og styrmannens båt
oppgi letingen. Kapteinen hadde
da forespurt hos de overlevende i
båtene om de ville gå ombord i
raideren, eller om de ville forsøke
å nå land med båtene. Han gjorde;
oppmerksom på at det i tilfelle
ville bli en lang seiltur. Ingen ville
gå i japansk krigsfangenskap.

senket i juni 1943, tusen mil vest av Australia. Om senkningen og aller

mest om styrbord livbåts lange reise frem til land med et sølvur som

eneste navigasjonsinstrument, forteller Oddm. Ljone i «Kaptein Toralf

Andersen og hans menn» (J. W. Eides Forlag). Boken er skrevet i sam-

arbeid med kapteinen som nu er 53 år og bor på Nøtterøy. Blant de over-

levende, som greidde å gjennomføre den lange livbåtturen var flere

vestfoldinger

Oddm. Ljone: «Kaptein
Toralf Andersen og hans
menn». Illustrert med foto
grafiet. J. W. Eides forlag.

castle»s fører, kaptein Andersen
seiv. I et forord til boken går kap
teinen god for at de faktiske opp
lysninger er riktige så langt han
kan kontrollere dem.

«I månelyse netter gled kjem
pekonvoiene over et hav av smel
tet sølv der hvert enkelt skip stod
i en svart silhuett mot den blin
kende havflaten, lokkende skyte
skiver for übåtene som fulgte ei
ter dem som ulveflokker.»

Knappest mulig fortalt er
handlingsforløpet dette: Line mellom båten e

Japanske torpedoer «Ferncastle»s hele besetning
var 37 mann. 18 mann kom bort
med babords livbåt eller blev
drept ombord under beskytningen.
To av disse 18 en kineser og en
sterkt såret nordmann hoppet
overbord fra skipet før livbåtene
kom på vannet. De var 19 mann
igjen i de to båtene som fulgte
hverandre, flere av dem var så
ret. Kl. 21.30 sank skipet, og halv
annen time efter seilte krysseren
ut av sikte.

Femtentusen-tonneren M/T
«Ferncastle» av Oslo var på vei
fra Esperance Bay i Australia til
Abadan, hovedsakelig ballastet,
da skipet torsdag den 17. juni 1943
efter mørkets frembrudd blev
innhentet av en japansk hjelpe
krysser, som hadde satt en motor
torpedobåt på vannet og fra den
rammet «Ferncastle» med to tor
pedoer. Til å begynne med visste
ikke skipets besetning hvorfra
torpedoene kom, de trodde det var
fra en übåt, og la kursen om, 'bort
fra angriperen, for om mulig å sei
le unna og berge skipet i havn.
Tyve minutter senere kl. 19.45

dukket hjelpe"krysseren frem
av mørket og begynte en voldsom
beskytning av det norske skipet.
«Ferncastle» hadde ingen mulig
het for å ta opp kampen, og ordre
om å bemanne båtene blev gitt.
Hjelpekrysseren en sterkt ar
mert ti-tolv tusen tonner fort
satte beskytningen hele tiden,

Idag, ti år efter at det skjed
de, foreligger beretningen i
bokform om «Ferncastle»-men
nenes ferd i apen livbåt tvers
over Det indiske hav efter ski
pets forlis tusen mil vest av

Australia. Efter 30 døgn i liv
båten berget 13 mann seg iland
på Madagaskar efter en seilas
på nær 3000 mil, en bedrift som
i mangt og méget kan sam
menlignes med kaptein Blighs
verdenshistoriske seilas i bar
kassen fra «Bounty», både når
det gjelder ferdens lengde og
varighet, dens uhyre strabaser,
det de hadde å hjelpe seg med,
og at også denne ferd måtte fo
retas over et tropisk hav på
den sydlige halvkule.

Kl. 23.00 begynte de å seile. For
ikke å komme bort fra hverandre
hadde de en line mellom de to
båtene. Posisjonen var da omtrent
25° Syd og 97° Ost. De la tusen
mil av Australias fastland, 1500
mil fra Chagos-øyene, og 2600 mil
fra Madagaskar. Å seile mot Au
stralia nyttet ikke. De lå inne i
sydøst-passaten og hadde vind og
strøm for mye imot. Kapteinen
mente de måtte forsøke å nå Cha
gos-øyene, i det håp at de ville
nå dit med god passat. De bereg-

Boken, som er skrevet av
Oddm. Ljone, redaktøren for
Nordmanns-Forbundets tidsskrift,
er blitt til i samarbeid med «Fem-
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I øverste høyre hjørne av det strømkartet som de brukte for seil asen (reproduksjon av kartet
er gjengitt som bokens forsats), noterte kaptein Andersen hver dag opplysninger
journalen. Vi gjengir her e n detalj fra kapteinens journal, a vfotografert efter strømkar
tet. De beregnet posisjon hy er dag ved hjelp av Gammelstuer tens klokke og fant den ut
seilte distanse. Illustrasjo n fra boken «Kaptein Toralf And ersen og hans menn».

net å ha vann og mat med streng
rasjon for 40 til 50 dager.

Det viste seg at det var lite
praktisk å la båtene følge hver
andre. Livbåten var en langt bed
re seiler enn motorbåten, linen
røk flere ganger, og i motorbåten
hadde de bare bensin for egen
drift for ett døgn. Efter et par
døgn gikk alle ombord i livbåten,
og alt utstyr blev tatt over. Et par
dager efter såtte det inn med
vindstille, og de oppga håpet om
å nå Chagos-arkipelet. Istedenfor
forandret de kurs til W og SW og
arbeidet seg efter hvert en del
sydover igjen. De håpet på en mer
steady passat på en høyere bred
de, og satté'sitt håp til å nå Re
union, . Mauritius eller Madagas
kar. Hvis de heller ikke skulle sei
le seg inn mot Madagaskar, kunne
de overlevende før eller senere nå
det syd-afrikanske fastland eller
bli tatt opp av et passerende skip
i disse farvann.

kelhet. De forsøker å hjelpe de så
rede kameratene så godt omsten
dighetene tillater det, litt brød og
litt drikke blir delt ut tre ganger
i" døgnet, hver morgen klokken ni
skjærer annenstyrmannen et
hakk i esingen, ett for hvert døgn.
Og hver dag, så sant været tilla
ter det, blir strømkartet hentet
frem fra den vanntette brødbok
sen, et par mann samler seg rundt
det for å beskytte mot sjødrev, og
kapteinen beregner den utseilte
distanse og setter av den antatte
posisjon i kartet. I margen øverst
på kartsiden skriver han sine opp
lysninger for journalen. I fire
døgn efter hverandre dør en mann
hver dag. De forsøker å gi dem
en «skikkelig» begravelse. Kaptei
nen ber en bønn over den døde,
og med sprukne, tørre leber mum
ler de frem halvglemte strofer av
en salme. En natt kommer en av
mannskapet akterut i båten for å
kjøpe sigaretter. Det var lenge ef
ter at tobakken var slutt. Natten
efter går en motormann overbord
for å hente en spillkum melk. De
måtte ta seilene ned og ro mot
vær og vind, og de fant ham igjen.
I alt dør 6 mann av de 19. Kap
teinen fører opplysningene inn i
journalen, korte linjer som regi
strerer det som er hendt. Bare en
enkelt gang har han skrevet. en
linje utenom det helt nødvendige.
Det er den 25. dag ombord i liv
båten: «Vindstille om dagen og
varmt, rodde endel alle svake».

ten. Da livbåten seilte inn gjen
nom brenningen mot stranden,
brakk rorpinnen, og kapteinen
blev kastet overbord. Han måtte
svømme gjennom dragsuget det
siste stykket, der båten blev båret
av sjøene mot fast land.

Hyldest til alle sjøfolk
En sj elden gang kan man ha

følelsen av å få i hendene en bok
der enhver anbefaling skulle sy
nes unødvendig. Boken om men
nene fra «Ferncastle» er en av
disse sjeldne. Det er vel tvilsomt
om noen av dem som var med vil
le ha maktet å forme denne be
retning så sann og sterk i alle de
taljer som Ljone har gjort det.
Fortellingen om ferden er i hans
ord blitt et mektig epos til den
norske uteseiler og det våre sjø
folk representerer. Ordene er om
mennene fra «Ferncastle», men
hyIdesten er deres og alle norske
sjøgutters, både de som seilte vå
re skip under den første verdens
krig og de som seilte under den
siste, de som kom hjem efter endt
innsats og de som gikk ned med
sine skip. Ljone innleder da også
sin bok med å skrive om skipenes
innsats under krigen, konsentrert
i beretningen om «Ferncastle>>s
turer fra havn til havn over ver
denshavene med olje og bensin
for å.skaffe forsyninger til gutte
ne på landjorden. En skute som
hellet .syntes å følge til ulykken
brått og uventet innhentet den.'.

Navigering efter sølvur! a/'/j*
1^

Den rute «Ferhcastle» fulgte
var stukket ut for dette skip ale
rie, efter det gjeldende reglement
fra Admiralitetet. De, kunne der
for ikke regne med særlig annen
skipstrafikk i farvannet. Skipets
radiostasjon var blitt satt ut av
funksjon ved angrepet, så de had
de ikke fått sendt ut nødsignaler.
De hadde ingen sekstant ombord
i livbåten, men en av besetningen
hadde en pålitelig sølvklokke. De
hadde kompass, men ikke naviga
sjonskart, bare et strømkart over
verdenshavene. Kapteinen hadde
heldigvis tiden for soloppgang den
dagen de blev senket. Dermed
kunne de regne ut hvor langt de
efter hvert kom seg vestover, ved
å ta tiden for hver soloppgang og
regne om tidsforskjellen i lengde
grader. Bredden kunne de bare
gjette seg til efter luft- og vann
temperatur, og efter stjernenes
høyde over horisonten.

Ji
Hvalene viste vei

«Kaptein Toralf Andersen og
hans menn» har en introduksjon
av skipsreder Dagfinn Paust i
«Ferncastle»s rederi, og innledes
med forord av Sjøfartsdirektøren.
Den er utstyrt med 16 sider foto
grafier, deriblant detaljer -fra
kapteinens journal og portretter
av «Ferncastle»s besetning. Det
strømkartet de seilte efter er
gjengitt i fotoreproduksjon som
bokens forsats.

Noen dager før de landet fikk
de se en del hvaler som styrte
rettvisende vest. Kapteinen vis
te at hvalene følger 1 et merke
lig instinkt for sitt trekk, at
man i dette tilfelle kunne reg
ne med at de store havdyrene
hadde kurs mot Mosambik-ka
nalen mellom Madagaskar og
det afrikanske fastland, Og at
de i så fall trakk ti-femten mil
klar av sydspissen av Mada
gaskar.

Det er fristende å gjøre en bri
tisk avis' ord til egne, som en av
slutning på omtale av boken om
dette sjøens drama. Da bedriften
blev kjent og kunne omtales ute
under krigen, skrev Daily Teie

' graph: «Det er en saga om menns
i mot og utholdenhet som vil tale
I til sjøfolks hjerter så lenge skip
seiler de syv hav».

Fredag den 16. juli begynte de
på sitt 30. døgn av ferden. Kaptei
nen meddelte da sine folk at ut
på morgenen dagen efter kunne
de vente å se land. Den sjette av
dem døde efter at landstripen var
begynt å heve seg over horison-

Strømkart som journal
Beretningen om de dager og

døgn som følger i ukene fremover
er gripende i all sin mektige en-
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