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Øket konkurranse om de 15,500 blåhvalenheter
kommende sesong

19 pelagiske ekspedisjoner mot 17 foregående
sesong og 3 landstasjonen

Malt
pd

253 hvalbdter deltar i jahten
Hvalen en stigning på

7366 nordmenn deltar
Sydhavssesongen 1954/55 står for døren. Ved land

stasjonene på Syd Georgia begynner fangsten i disse dager

og imorgen drar «Kosmos IV» fra Sandefjord til fangst-

båter som siste sesong. Sesongen
1953/54 hadde denne ekspedisjon
494 mannskaper. Fl. k. «Nisshin
Maru» og «Tonan Maru» skal beg
ge fange med 13 hvalbåter hver,
som siste sesong, mens fl. k. «Kin
jyo Maru» skal benytte 10 hvalbå
ter. «Kinjyo Maru» er det tidligere
japanske kokeri «Nisshin Maru No.
1» som deltok i Antarktis i sesonge
ne 1946/47 til 1950/51. «Nisshin
Maru» og «Tonan Maru» hadde h.
h. v. 1472 og 1317 mannskaper sis
te sesong. Fl. k. «Slava» antas å
benytté 15 hvalbåter som siste se
song, og hadde 750 mannskaper se
songen 1953/54. Fl. k. «Olympic
Challenger» som i sesongen 1952/53
fanget med 16 hvalbåter og hadde
ca. 620 mannskaper, skal igjen på
fangst i kommende sesong og vi
antar at den vil benytte 15 hval-'
båter.

feltet.

I motsetning til ifjor da det praktisk tålt ikke blev

drevet spesiell spermfangst - regner man iår med adskil

lig spermfangst før bardehvalsesongen setter inn. Den rela

tivt tidlige avgang for flere av ekspedisjonene viser dette.

«Kosmos IV» blir altså førstemann sydover iår. Så

folger «Norhval» som går fra Larvik den 14. ds. «Kosmos

III» går den 15. og «Thorshammer» den 16. ds. De øvrige

følger så slag i slag.

Fanget ival klar til å dras opp til det store slakteri på flenseplanen.

Partsgrunnlagogfortjeneste
IV
V
VI
VII
VIII

» » 9.300
» » 8.400
.» » 7.900
» » ' 7.500
» » 7.000i kommende sydhavssesong » IX

x
XI
XII

» » 5.000
» » 3.100
» » 2.600
» » 2.200

Det blir iår 2 pelagiske ekspedisjoner mere enn i fore

gående sesong, nemlig «Olympic Challenger» med 15 hval
\

båter og det~japanske kokeri «Kinjyo Maru» med 10 hval

båter. Dette vil øke konkurransen på fangstfeltet og kan og

så føre til at Norges andel av den totale fangst vil gå endel
ned.

Vi gjengir nedehfor en oppgave
over de nye partsgrunnlag sam
menlignet med sesongen 1953/54:

South. Venturer 138.000 140.000
Husvik Harbour 53.000 49.000
Leith Larbour 54.000 50.000
Grytviken 55.000 49.000

x) x)
x) Hvorav 11,000 fat seloljé.

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

1954/55 1953/54
fat fat

Norhval 116.000 120.000
Sir James

Clark Ross 92.000 104.000
Thorshavet 117.000 127.000
Thorshøvdi 118.000 13'8.00Q
Thorshammer 74.000 85.000
Kosmos 111 1'2'1.000 150.000
Kosmos IV 148.000 164.000
Pelagos 84.000 90.000
Suderøy 57.000 €4.000

Det vil således i kommende se
song delta 19 pelagiske ekspedisj o
ner og 3 landstasjoner med tilsam
men 253 hvalbåter mot 17 pelagis
ke ekspedisj oner og 3 landstasjo
ner med tilsammen 227 hvalbåter
i sesongen 1953/54. Det vil si en
stigning i antall hvalbåter på 26.

Vi gjengir videre beregnet for
tjeneste for de forskjellige grupper.
I den beregnede fortj eneste er tatt
med hyre for 7 måneder, overtid er
ikke tatt med:

Hvalbåtavtalen som i forrige sesong besto sin prøve
med glans er fornyet, men både «Slava»-ekspedisjonen og
«Olympic Challenger» står utenfor. ;

HVALBÅT:
For hvalbåtenes vedkommende

ligger den beregnede fortjeneste
mellom ca. kr. 5.900 for lettmatros
(Gruppe IX) og ca. kr. 9.600 for
stuerter.

KOKER I:

sammens.tillet med antall hvalbå
ter og antall nordmenn beskjeftiget
ombord (tallene i parentes gjelder
foregående sesong):

I sesongen 1953/54 var det i alt
beskjeftiget 7240 norske mannska
per påhvalfangstflåten i Antarkr
tis inkl. Syd Georgia. Iår blir tallet
7366, det vil si en stigning på ca.
126 mann.

Sydhavssesongen 1954/55
Vi gjengir nedenfor en oppgave

over de kokerier og landstasjoner
som vil delta i kommende sesong

Gruppe I ca. kr. 14.200
» I b » » 13.500

II » » 11.500
» II b » » 11.000
» 111 » » 9.600

For befalet styrmennene 1
ligger den beregnede fortjeneste
fra ca. kr. 10.000 til ca. kr. 12.000,
og for maskinistene fra ca. 9.200
til ca. kr. 13.300.

Abraham Larsen 148.000 164.000
Balaena 148.000 164.000
South. Harvester 131.000 146.000

Antall nordmenn
Hvalbåter ca.
10 (10) 457 (452)
13 (13) 538 (542)
10 (10) 432 (425)
12 (11) 572 (526)
13 (13) 548 (540)
13 (13) 558 (559)
13 (13) 543 (534)

9 (9) 421 (405)
8(8) 304 (300)

Norske ekspedisjonen
Fl, k. «Sir James Clark Boss»

» «Thorshavet»
» «Thorshammer»
» «Thørshøvdi»
» «Kosmos III»
» «Kosmos IV»
» «Norhval»
» «Pelagos»
» «Suderøy»

101 (100) 4373 (4283)
7 (7) 318 (307)L.st. Husvik Harbour

Tilsammen 108 (107) 4691 (4590)

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

ena»*), «Southern Harvester»,
og «Southern Venturer» 53**(53**) 2021 (1969)

L.st. Leith Harbour og Grytviken 14 (14) "654 (681)

Total 175 (174) 7366 (7240)

*) Inkl. m/t «Thule» og fryseriskipet Bransfield».
**) I tillegg hertil kommer 2 kjøttbåter.
Foruten ovennevnte ekspedisjo- nan Maru» og «Kinjyo Maru» samt

ner vil det hollandske fl. k. «Wil- det russiske fl. k. «Slava» delta i
lem Barendsz», det panamanske fl. kommende sesong,
k «Olympic Challenger», de tre ja- Fl. k. «Willem Barendsz» skal
panske fl. k. «Nisshin Maru», «Tor denne sesong fange med 12 hval-
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Tønsberg Reperbane konkurranse-
:

dyktig verdensmarkedet
Storleverandør til hvalfangstflåten Årsproduksjonen

3000 tonn tauverk og ståltau
Bedriften har verdens lengste langbane

handelsavtale med, har behov for
ståltau. Foreløbig kan ikke Tøns
berg Reperbane avse noe av sin stål
tauproduksjon for eksport til Brasil.

Den årlige produksjon ved
Tønsberg Reperbane er på 1500
tonn ståltau og 1500 tonn tau
verk laget av manilla- og sisal
fibrer, hamp og perlon. Men det
sier bedriftsledelsen likevel bare
er 75 % av hva bedriften er god
for.

vs^'\^ 6

FRA FIBERBALLE TIL
TAUKVEIL

Manilla- og sisalfibrene som er,
hovedråstoffet i tauverkfabrikasjo
nen kommer over havet fra hen
holdsvis Filippinene og Afrika. Fib
rene kommer i baller og ser ut som
haler til gyngehester. Vi vil forsøke
å følge fibrene fra de ligger i balle til
de er blitt en taukveil.

ø*1 Geskjeftige kvinner river ballene
opp og legger fibrene i en maskin
som nærmest har til hensikt å kar
de fibrene. Kvasse pigger kjemmer
gjennom fibrene på deres vei gjen
nom maskinene. For fibrene går fra\
maskin til maskin og. blir efter
hvert jevnet og kjemmet ut til era
uendelig hestehale. Når hestehalen
er jevn og tynn nok overtar spinne
maskinen som omgjør fibrene til.
garn. På passelige sneller blir gar
net spolet opp. Garnet blir så slått
til kordeller og 3 eller 4 kordeller
blir slått til rep.

LANGBANE MED IDYLL

Det er til repslagningen at lang
banen på 455 meter brukes. Tauverk
som har en dimensjon på over 4
tommer blir slått i langbanen. Det
er det opprinnelige systemet i rep
slagerhåndverket som blir benyttet
i langbanen. Efterhvert er også-,
langbanen blitt modernisert, den er
nu bl. a. elektrisk drevet. Men frem
deles er det en to-tre karer som må
følge mekanismen som slår kord
ellene sammen til rep, på dens 455
meter lange bane. Med klokkeklemt,
blir det varslet når mekanismen skall
settes igang og når den skal stanse.
En viss idyll er det fremdeles over
repslagerhåndverket.

Det er bare en liten del av langbanen på 455 meter ved Tønsberg
Beperbane som vi ser her.

A.S.KVÆRNER BRUG Begrepene «verdens største», «verdens lengste», «verdens minste»,
o. s. v. hører helst hj emme på den andre sidén av Atlanterhavet. Men vi
har da noe på denne'siden-av havet også. For eksempel Tønsberg Reper
bane. Vi har.fabrikkbestyrer Erik Schrøders ord for at bedriftens langbane,
med sin lengde på 455 meter, er den lengste i sitt slag i verden. Og på denne
langbanen blir der slått tauverk til jakten på verdens største pattedyr.
La oss også blande enda mer lokalpatriotisme inn. Sandefjord, som deltar
i denne jakten har verdens største hvalfangstflåte.

Nesten 100 "V©
KONKURRANSEDYKTIG
BEDRIFT

produkter til de britiske hvalfangst
ekspedisjoner.

Tønsberg Reperbané er også en
av de allereldste bedrifter i vårt
fylke. Den blev opprettet i 1796,
oppstod igjen som en fugl Fønix ef
ter to branner og er idag så mo
derne utbygget at den er fullt kon
kurransedyktig på verdensmarke
det.

MANGLER ARBEIDSFOLK
Og repslagerbasen Nils Peder

sen, som har overoppsynet med
langbanen er still going strong.
Igår, 7. oktober hadde han vært
ansatt i bedriften i 57 år. For
lengst har han fått Kongens for
tjensmedalje. Nils Pedersen er nn
74 år, men det så ikke ut til at
han hadde tenkt å gi opp på en
stund ennu!

av alle flytende kokerier og land
stasjoner i verden anvender

Det skal noe til å imøtekomme
alle de ordres som strømmer inn til
Tønsberg Reperbane. For øyeblikket
er bedriften helt sprengt. Det har
vært toppbelastning hele tiden ef
ter krigen. Bedriften har en ar
beidsstokk på ca. 15Q kvinner og
menn. Men det er for lite, og bedrif
ten gjør det den kan for å få flere
folk. Det er imidlertid vanskelig i
disse tider da det skrikes på ar
beidskraft fra alle kanter.

Nu er det planer om å utvide stål
taufabrikken. Mulighetene for ek
sport av ståltau, er ganske store.
Brasil, som Norge har en gunstig

DE LAVAL

Hvaloljeseparatorer
Imidlertid går det meste av pro

duksjonen ved Tønsberg Reperbane
til den norske fangst-, fiske-, og
skipsflåte. Men det er jo et fullver
dig • verdensmarked. Norske skip
seiler på alle hav. Bedriften leverer
ikke bare sin produksjon til de nor
ske skip mens de ligger i hjem
lig havn. Nei, seiv om norske skip
går i fart på den andre.siden av klo
den og har god anledning til å kjø
pe tauverk fra utenlandske repsla
gerier, blir det likevel sørget for at
tauverket fra Tønsberg Reperbane
blir, sendt over verdenshavene til
adressaten.

og sikrer seg derved olje av høy
este kvalitet. Med

De mindre dimensjoner av tauverk,
blir slått på stasjonære repslager
maskiner. Maskinene i ståltaufabrik
ken er også stasjonære og produk
sjonen går stort sett efter de samme
prinsipper. Råstoffet her er stål-

DE LAVAL

Limvannseparatorer

utvinnes store kvanta høyverdig
olje som tidligere gikk til snille
ved limvannets avtapning.

STORLEVERANDØR TIL
FANGSTFLÅTEN

Det er stor konkurranse på ver
densmarkedet idag. Repslageriene i
England, Tyskland, Belgia og Efol
land er stadig frempå. De uten
landske firmaer har agenter i Nor
ge som arbeider systematisk for å
plasere sine ordres hos norske re
dere.

Tønsberg Reperbane har likevel
ingen vanskeligheter med å bli
kvitt sine produkter. Den norske
fangst-, fiske-, og skipsflåte dekker
storparten av sitt behov med tau
verk og ståltau fra Tønsberg Reper
bane. Alle de norske hvalfangstek
spedisjoner får sitt utstyr derfrå og
bedriften leverer også en mengde

Den nye spinneribygningen ved Tønsberg Reperbane som
er oppført efter krigen.

MASKIN-AKTIESELSKAPET

ZETA
Drammensveien 26 OSLO Telefon 44 18 55,
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ler for ståltaufabrikasjon. I den. ene var utvalgt menneskemateriell
dette.

var karer som kunne manøvrere
under ugunstige betingelser, o>g
som forsto å beregne enhver be
vegelse. Hver for seg er alle disse
karene spesialist på sitt område,
og de kan kunsten å behandle
operasjonsinstrumentene på den
rette måten.

Hospitalet blev lite brukt?
enden av ståltaufabrikken ligger et
vakttårn som tyskerne forlangte
oppsatt. under krigen. Dette vakt
tårnet har ikke kunnet bli benyttet
til noe siden, men når ståltaufabrik
ken blir utvidet skal vakttårnet
brukes til heisesjakt.

Vi hadde nesten hele tidert
et belegg, seiv om vi slapp godt
ifrå de riktige alvorlige sjuk
domstilfelle. Men det er en selv
følge at blant så mange mann,
hvor kraftige og friske de enn er
av konstitusjon, så opptrer det
tilfelle da de både kan behøve
lægehjelp og noen dagers senge
leie under tilsyn.

Én sykdom slapp dere vel
ikke «hvallsjuken»?

Nei, den opptrer epidemisk,
så å si, når det er lite eller in
gen hval. Et renskurt plandekk
er den hyppigste årsak til denne
lidelsen som virkelig er en li
delse. Jeg vet det; for jeg har
vært smattet seiv. Ingen slipper
klar av den. Fra bestyreren og
ned til minste mess herj er pla
gen.

Symptomene?

Så mange mann som er for
samlet på et kokeri, kan man vel
vente at de representerer en rek
ke forskjellige oppfatninger av
lægevitenskapen?

GODT TILLITSFORHOLD
I BEDRIFTEN

Resultatet av denne turen
sydover er vel at De har fått
mange gode venner blant hval
fangerne?

Det dukker opp det ene
kjente, hyggelige fjeset efter det
annet her i sommertiden. Og nu
mens vi har denne lægeundersø
kelsien gående er det ikke langt
mellom håndtrykkene og det
hyggelige «Takk for sist-!» Og
imorgen (tirsdag denne uke)
skal jeg til med karene fra «min
egen gamle skute «Thorshøv
di»-mannskapene. Gleder meg
til det!

Under vår rundgang i bedriften
med fatarikkbestyrer Schrøder,
festet vi oss ved den hyggelige per
sonlige tone mellom fabrikkbestyre
ren.og arbeiderne i de forskjellige
avdelinger. Det så ut som det var
et meget godt tillitsforhold mellom
bedriftsledene og arbeidere og
funksjonærer. Og direktør Anton
Schrøder, disponent Olaf Backe og
fabrikkbestyrer Schrøder bekreftet
denne vår antagelse.

Det var enkelte som hadde
med seg sitt eget velforsynte la
ger av medlsiner, enda skipets
egen medisinkiste var helt tipp
topp, fylt av alt som temkes kun
ne av nødvendige medisiner. Men
em og annen hadde gjennom er
farimger. fått en kullsviertro på
forskjelige slags piler og pulver,
og sørget for sin egen doktore
ring såni til daglig. Ellers lærte
vi av hverandre. Seiv lærte jeg
f. eks. av disse gamle praktikere
at det beste middel ved caustic
forbrenmimg det er sjøvann
øyeblikkelig avvaskning med sjø
vann. Og det passet. Noe foedre
middel hadde vi ikké.

Smågrettemhet og amper
het. Allting er galt. Mani får for
god tid til å tenke, og så er det
dem hjemme man tenker på.
Man lurer på hvordam de har det
og forestiller seg alleslags ulyk
ker og all elendighet som .kan
hjemsøke dem derhjemme. Og så
er det å gå til doktoren da. For
plutselig kam den sterkeste mann
oppdage en skjult Mdelse, noe
rent forferdelig noe, som sikkert
kan føre til døden på null kom
ma fem. Og så må lægem forsø
ke å glemme sin egen hvalsjuke
og gå igang med å kurere efter
beste evne. Men like snart hva
lem kommer langs siden igjen,
like snart er alle hvalsjuke helt
friske igjen. Jo, det er en rar li
delse, men den er faktisk nok.
Det emeste lægemiddel mot den
er h v a 1, og helst i store doser.
Det er den emeste medisin man
kan forordne i disse tilfelle.

Seiv em læge følte vel litt
vemmeTse mår «slakteriet» såtte
igang?

-r- Nei, dette med blodet og
sølet gjorde ingenting. Men da
jeg så alle disse karene valse
rundt med aldeslags farlige skar
pe redskaper på den sleipe pla
nen da temkte jeg méd 'gru
på alt jeg ville få å gjøre, for
dette kumme umulig ammet emm
føre til de sværeste ødeleggelser.
Mem der folev jeg lurt. For dette

Et visst inntrykk av en slepekabels dimensjon gir dette bildet hvor vi ser
8 mann iferd med å rulle kjempekveilen avsted.

Bedriften har hatt 4 arbeidere
som har vært i dens tjeneste imer

tråd og storparten av det kommer
fra norske trådtrekkerier. De føler Dem vel nesten

som hvalfanger igjen da?
En føler seg iallfall hj em

me blant disse karene som man
har sett hver dag en sesong
igjennom. De hører, hvert enkelt
av dem, med til det som jeg reg
ner som selve «opplevelsen»
hvalfangsten.

BRUDDSTYRKE FRA 25 KG
TIL 250 TONN

Men så når hjemturem tok
til var det slutt med alt som het
hvalsjuke og andre sykdommer?

På klokkeslettet, når fangs
ten folev avblåst, skjedde en .to
tal omstilling. Alt slitet var
glemt. Nu vår alle tanker og all
lengsel vendt mot hj emmet. Og
så var det å gå igamg med stor
rengjøring og pussing så alt
kunnie være riktig lekkert. Først
når vi kom opp i tropesolen be
gynte det å foli litt fart ,i «pasi
entene» mime. Da var det solfor
brenniingeme som måtte stelles
med.

Ståltau og tauverk av nær sagt
alle dimensjoner blir laget ved Tøns
berg Reperbane. Slepekablene er de
største. De har en omkrets på 32
tommer og bruddstyrken er 150
tonn. Men det blir laget nylonlinje
og 2 rads sisalhyssing helt ned til
dimensjoner på 2—3 millimeter.
Sisalhyssingen har en bruddstyrke
på 25 kg.

10 tommer er den største dimen
sjon på ståltau fra Tønsberg Reper
bane. Et ståltau med en slik dimen
sjon har en bruddstyrke, på 250 tonn,
og det. er spesielt bergtningsbåter
som har behov for slike produkter.
Wiren på hvalspillene skal også
kunne tåle noe og den har en brudd
styrke på 125 tonn. Lillegutt blant
ståltau er halvtoms silkewire hvis
bruddstyrke er 475, kg.

Men så er doktorens kontortid
like rundt hjørnet, og vi må ta
avskjed. I porten møter vi en
svær røslig kar. Vi stanser ham:

—r De skal til lægen?
Ja, men det feiler meg ikke

noe, bedyret han. Skal bare
gå over maskineriet for å se at
det ikke mangler en skrue eller
to. Best å være på den sikre si
den. Ellers trur jeg skroget er
ganske fint.Forkjølelsessykdommer pa

feltet?
Fantes iktoe. Luften er ren

og bakteriefri. Karene kunne gå
våte i lange tider uten at det slo
oit i noe som lignet forkjølelse.

Direktør Anton. Schrøder (t.fa.) og disponent Olaf Backe som har
ledelsen av Tønsberg Reperbane. Og det var det neppe tvil om.

Vi tror ikke doktoren engang vil
finne antydning til blodtrøkk!nytt. Nye produksjoner blir prøvet

og om det er noe ved dem blir pro
duksjonen fortsatt.

enn 50 år og de har fått Kongens
fortjenstmedalje for det. En rekke
andre av arbeiderne og funksjo
nærene har vært ved Tønsberg Ré
perbane en årrekke.

Sammivel.TJTVIDELSE AV STÅLTAU
FABRIKKEN Nu er det utvidelsen av ståltau

fabrikken som står for tur. Den vil
bli lagt inntil de nuværende loka

Tønsberg Reperbane er og har all
tid : vært interessert i å prøve alt

FERIEHJEM OG
BEDRIFTSFILM

Bedriftsledelsen har også gjort
sitt til at de den har i sitt brød
skal trives. Det nyeste tiltak er et
feriehjem i Vrengen. Tønsberg Ré
perbane har kjøpt eiendommen
Randineborg som har 5 mål tomt
og 100 meter strandlinje. På eien
dommen skar det bli 8 småhus hvor
bedriftens folk kan tilbringe sin
sommerferie. Hvert småhus får sin
egen gardsplass. De er spredt vak
kert i terrenget og inneholder kjøk
ken, stue og to soverom.

For tiden ér det under arbeide en
film om bedriften Tønsberg Reper
bane. Filmen lages av Vitex Film,
Oslo og den blir tatt opp i farver.
Stort sett er man ferdig med de
filmopptak man skal ha med fra
selve bedriften. Det står igjen å ta
opp endel om hvor produktene fra
Tønsberg Reperbane havner.

" :; -:-:o:::::w:^: : :^

Fabrikkbestyrer Erik Schrøder har tatt oss med på lageret og viser
oss ståltau som skal brukes.til å hive hvalen opp på flenseplanet.

Det eneste virkningsfulle lægemiddel
mol „hvalsjuke" er hval

EEE

Rustad bommet på en tittel og blev hvalfangerlæge
De som drar sydover er psykisk og fysisk

Dr.
utvalgte folk

;: : : :: ; : >:'x;x : : ::::; :^: : :^>x>::-:^::^-:

Sandefjordslægene sitter i disse dager i det til opp over ørene.
Det er sømfaringen av hvalfangerne som pågår. Ingen mann som
sendes sørover må ha skjult skavanker. Fysisk som psykisk er de
alle sammen utplukkede karer.

ikke an å dumme seg slik. Så
blev det hvalfangst da, som læge
med «Thorshøvdi».
; Og De trivdes ved det?

Skulle gjerne ta en tur til.
Det var yirkelig den store opp
levelsen dette, synes jeg.

Men nok å gjøre?
Prima folk d'ette her, prakt

fulle mannfolk. Seiv om man
leter med lys og lykte er det
vanskelig å treffe på én som det
feiler noe. Svære digre karer som
man skulle tro hadde høyt blod
trykk for alle pengene, seiv de
har som regel et blodtrykk som
hvemsomhelst må misunne dem.

Det ér dr; Knut Rustad som
fortelter dette i en samtale vi
hadde med ham Inne mellom
«bøyene». Vi har slått ned på
ham fordi han hører til den ka
tegori unge Vestfoldlæger som
seiv har vært hvalfanger.

Ja jeg regnet meg som
hvalfanger, seiv om jeg bare var

læge ombord.
Hvorfor dro De egentlig sør

over? spør vi.
Fordi jeg bommet på en kar

som kom opp på Sandefjord Sy
kehus, hvor jeg var anisatt den
gang. Jeg skulle ha mannens
navn og stilling m. m. «Hva
er De for noe?» spurte jeg.
«Spellemann,» lød svaret. «Det
er vel best å sette muslker da,
kanskje,» antydet jeg. Så viste
det seg at mannen kjørte hval
spillet ombord i et kbkerd der
av tittelen. Jeg tenkte, at her er
det best å bli med en tur * til
åstedet, for kommer jeg til å slå
med ned i Sandefjord går det

Det var stadig noe å henge
fingrene i. Det var stadig endel
småskader som måtte behandles.
Wdrestikk var jo svært alminne
lig. Men her hadde vi full nytte
av penicilinet. Endel maveonder
dukket det også opp. Hvalbåt
mannskapene f. eks., som har
helt uregelmessige spisetider un
der fangsten, får lett noe bry
med maven. I de fleste tilfelle
kan slike anfall henregnes
under den populære betegnelsen

«nervøs mave». Men ellers
måtte jeg stadig sanne, at det
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ohnsen jr.
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Fredag 8. oktober 1954

Fangstledere, affiserer og skyttere
i sesongen 1954-1955

Star XIII, Iver Iversen, Sandar
Star IX, Alfred Skontorp, Sem
Siar X, Sophus Olsen, Sandar
Star XI, Leiv Moe, Sandar
Star XII (bøyebåt), Paul Berg,

Andebu

Kjell Tholfsen bestyrer på «Kosmos III»
Lauritz Bartho bestyrer på »Southern

Harvester» og Agnar L Kristiansen
på landstasjonen i Grytviken

Svend Foyn-Bruun,
Tønsberg

Fl. k. «Pelagos»
beregnes avgå Tønsberg den 26/10
for fangstfeltet via Curacao
Cape Town.

Ekspedisjonens bestyrer er Fritz
Berg Gøthesen, Tjøme. 1. styrmann
er Karsten Langaas, Tønsberg. Ma
skinsjef er Einar Eriksen, Veier
land.

Antallet av skyttere og høyebåtførere

henved 180 som foregående sesong
Listen over fangsledere og skyttere viser bare få forandringer fra fore

gående sesong. Kjell Tholfsen som var førstestyrmann på «Kosmos III»
rykker opp som bestyrer. Og Arnt Eliassen tar Tholfsens plass som
førstestyrmann. Birger Christensen, Husvik, er blitt overstyrmann på
«Balaena» efter Odd Ar n e s en, Tønsberg, som er flyttet over til S/S
«Bransfield» som førstestyrmann. Lauritz Bartho, Tønsberg, blir besty
rer på «Southern Harvester» efter Trygve Strandskog, Andebu. Ved
Cia Argentina de Pescas landstasjon i Grytviken er Agnar L. Kristian
sen, Sandar, blitt bestyrer efter Harald Larsen. Horten.

Forøvrig vil man se av listen at en del hvalbåter er flyttet innen de
respektive rederiers ekspédisjoner.

Hvalbåtene beregnes avgå Tøns
berg den 10/1.1 for fangstfeltet via
Las Palmas Cape Town.

Ekspedisjonens skyttere er:
Gos. I, Andreas Alexandersen

Onsøy
Gos 11, Carsten Andersen, Nøtterøy
Pelikan, Torger Bruun, Sem
Gos IV, Johannes Andreassen,

Onsøy
Gos V, Harald M. Hansen, Onsøy
Falkland, Harald Hansen, Blomvåg
Gos X, Audun Helgheim, Nøtterøy
Gos XI, Wilhelm Flood-Johannes

sen, Sandar
Gos XII (bøyebåt), Georg Solberg,

Sem

G6TAVERKENS NYA FLYTDOCKA FOR FARTYG UPP TILL 45 000 TONS D. W. Antallet av skyttere/prøyeskyttere og bøyebåtførere blir omtrent som
foregående sesong henved 180.

A/S Thor Dahl,

Sandefjord

Fl. k. «Thorshammer»
avgår fra Sandefjord den 16. okto
ber til feltet via Aruba.

Ekspedisjonens bestyrer er Dag
fin Sivas, Sandefjord.

Førstestyrmann er Harald Ulle
berg Sem, og maskinsjef Reidar
Strand, Sandar.

Hvalbåtene avgår til feltet fra og
med den 4. november via Dakar.

Anders Jahre

& Co. A/S

Sandefjord

Fl. k. «Kosmos IV»
avgår fra Sandefjord 9/10.

Bestyrer: Thomas Hansen, Brei
dablikk, Nøtterøy.

1. styrmann: Alf M. Larsen,
Stubb, Sandar.

Maskinsjef: Gunnar Galteland,
Ranvik, Sandar.

Hvalbåtene avgår fra og méd
19/10.

GOTAVERKEN Melsom & Melsom,
Larvik

FL k. «Norhval»
GØTEBORG avgår Larvik den 14. oktober og

hvalbåtene avgå,r i tiden 25/27 ok
tober.

Kaptein og bestyrer er Hans Far -
men, Nanset pr. Larvik. 1. styrmann
Thomas S. Olsen, Larvik. Maskin
sjef Wilhelm Johansen, Nanset pr.
Larvik.

SKIPSBYGGING
REPARASJONER Skyttere er:

Thorgry, Sverre Hansen, Hvasser,
Tjøme .

Femern, Herman Berntsen,, Nøt
terøy

Thorfinn, Kjell Steen Hansen,

Skyttere:
Pol VII (bøyebåt), Arne Schjetne,

Nanset pr. Larvik
Pol X (bøyebåt), Rolf Berntsen,

Skyttere er:
Milliam Kihl, Sverre Andreassen,

Nesbryggen, Nøtterøy
Leif Welding, Theodor Marthinsen,BYGGER SKIP OPP TIL 45 000 TONS D. W. Stavern

Globe X (bøyebåt), Erling Flaaten
Kaupang pr. Larvik

Globe XI, Fredrik Kristiansen, Nøt
terøy

Globe XII, Harald Henriksen, Årø
sund pr. Tønsberg

Giobe XIII, Mikal Mikkelsen, Ås
gårdstrand

Globe XIV, G. Anker Carlsen,
Kamfjord pr. Sandefjord

Pol XI, Sigurd Andersen, Trollda-

Brunlanes
Toern, Chr. Thoresen, Sandar
Panter, A. Støkken Nilssen, Nøt-

Slagen pr. Tønsberg
H J. Bull, Henry Charlesén, Fjer

dingen, Stavern
Kos 24, Thorbjørn Larsen, Røa,

Oslo
Kos 26, Anders Sunde, Sunde, ØsNgg^g^

terøy
Thorbris, Erling Haugen, Sander
Odd XIIIj Hans Hanssen, Brunlanes
med prøveskyttere:
Hagbart Hansen, Nøtterøy
Elling Lura, Sandar
Alf S. Karlsen, Tjøme
Thorbryn, Ragnvald Pettersen,

Sandefjord, Frithjof Jensen, Nøt

terøya, Sandar
Kos 28, Hans Sand, Sunde, Øster

øya, Sandar
Kos 29, Erling Hansen, Teie pr.

Tønsberg
Kos 31, Knut B. Hansen, Cape len, Kråkerøy

Pol XII, Sigurd Ellingsen, Lervik,
Onsøy

Pol XIII, Thor Hansen, Kjøbmann
skjær pr. Tønsberg

Pol XIV, skytter og fangstleder:
Johan Antonsen, Lammenes, Hø
våg pr. Lillesand

Pol XV, Torbjørn Borgan, Bjørn
 tvedt, Porsgrunn
Ncrfinn, Nils Henriksen, Årøsund

pr. Tønsberg.

terøy
Thorgrim (bøyebåt), Leif Ander
sen, Sem

Thorglimt (bøyebåt), Erling Bang,
Cape Town

Town
Kos 41, Ragnar Foynx Husøysund

pr. Tønsberg
Kos: 42, Johan Leganger Hansen,

Nøtterøy
Kos 46, Håkon Christensen, Lervik,

Onsøy
Kos 47, Jannis Skontorp, Naxverød,

Tønsberg
Kos 50, Aksel Hansen, Nesbryggen,

Nøtterøy
Y/oniP/penPß

Fl. k. «Thorshavet»
avgår fra Sandefjord den 20. okto
ber til feltet via Aruba.

Ekspedisjonens bestyrer er Finn
Andersen Ranberg, Sandar.

Førstestyrmann er J. Normann
Andersen, Sandefjord, og maskin
sjef Lars Davidsen, Sandar.

Hvalbåtene avgår til feltet fra og
med den 30. oktober via Dakar.

J i Ut FL k. «Kosmos III»
Knut Knutsen 0.A.5.?

Haugesund
Fl.k. «Suderøy»

avgår fra Sandefjord 15/10.
Bestyrer: Kjell Tholfsen, Sandar
1. styrmann: Arnt Eliassen, As-'

Sandar
Maskinsjef: Rolf Olsen,.Åsgård

strand.Skyttere er:
Tiger, Hans Marthinsen, Tjøme
Thorkild, Alf Andreassen, Sem
Nebb, Bj. Krog Andersen, Sande

fjord
Seksern, Arild Mathisen, Sande-

beregnes avgå fra Haugesund 25.
oktober og hvalbåtene følger efter
ca 14 dager senere. Kokeriet går
via Curacao for bunkring og anlø
per også Cape Town. Hvalbåtene
går via Dakar og Cape Town.

Ekspedisjonens bestyrer er Øi
stein Kolstø, kaptein Asbjørn D.
Johnsen, 1. styrmann Ragnvald
Rasmussen, maskinsjef Odd Lyng
holm.

Hvalbåtene avgår fra og med
5/10.

Skyttere er:
Arne Skontorp, Aksel Akselsen,

fjord
Thorgard, Theodor Olsen, Tjøme
Djerv, Finn Bryde, Oslo
Pingvin* Anker L. Andersen, Sem
Thorvard, Ivar Storm Larsen, San-

Stokke
Asbjørn/Larsen, Nils Iversen, Hvål,

Stokke
Arnfinn Bergan, Sigurd Jahre, San-

dar
Kos 27, Hansteen Andersen, Duken,

Nøtterøy
Kos 30, Thorbjørn Gulliksen, Bjør

nevåg, Tjøme
Kos 32, Harald Andersen, Teie pr.

Tønsberg
Kos 33, John F. Larsen, Kroken,

dar
Thorbrann, Knut Paulsen, Onsøy.

Kristian Storm Larsen, Sandar
Thorarinn (bøyebåt), Bærulf An

dersen, Brunlanes
Thordr (bøyebåt), Reidar W. Ol

sen, Sandefjord
Firerh (bøyebåt), Asbjørn Klave

ness, Sandefjord
Ottern (bøyebåt), Hjalmar Andre

asen, Sandar

Skyttere:
Suderøy VII (bøyebåt), Stanley Ja-

cobsen
Suderøy X (bøyebåt), Konrad Ja-

cobsen
Suderøy XI (bøyebåt), Edvard Jen-

Sandar
Kos 34, Hans Hansen, Korsvik,

sen
Suderøy XII, Albert M. Ingebrigt-

Sandar
Kos 40, Nils Skontorp, Tønsberg
Koss 44, Edvard Akselsen, Soltun,

Ny sørlandsk klippfisk. Ny salt sild, norsk og hollandsk.
Spekepølser: Salami, Stabbur, Lux og fårepølse.
Hermetiske middagsretter i kjøtt og fisk.
Hermetiske desserter og påleggsdelikates ser.
Hermetiske skinker i alle størrelser.
Dypfryste fiskeretter og pålegg, majoneser og salater.
Vellagrede oster - Kjeks i alle'sorter - Marmelader - Syltetøyer - Safter
Knekkebrød - Tynnbrød - Skonrokk og Kavring.
Sjokolade - Cigarer - Cigaretter og tobakk - Frukt - Grønnsaker -
Mineralvann.
Hundefor hermetisk og hundekjeks i pk.
Alle diettartikler for diabetikere og alle sorter barnemat i boks og pk.
Vår spesialblanding i Kaffe.

sen
Suderøy XIV, Jørgen Hansen
Suderøy XV, Ingvald Antonsen
Suderøy XVI, Jacob Jacobsen
Suderøy XVII, Håkon LervikFl. k. «Thorshøvdi»

Stokke
Kos 45, Anders Jonassen, Sandar
Kos 48, Mauritz Martinsen, Trei

dene, Tjøme
Kos 49, Anders Ellefsen, Nesbryg

gen, Nøtterøy

avgår fra Sandefjord den 29. okto
ber til feltet via Aruba.

Hector Whaling
Limited, /
London

Ekspedisjonens bestyrer er Thy.
Hansen, Sandar.

Førstestyrmann er Gilbert Knut
sen, Sandefjord, og maskinsjef Mi
karl N. Mikkelsen, Sandefjord.

Hvalbåtene avgår til feltet fra og
med "den 8. november via Dakar.

Johan Rasmussen
& Co.,

Sandefjord Bugge og Krogh
Hansen,

Tønsberg
Fl. k. «Balaena»

Benytt Dem av våre medarbeideres velkjente service, og se vårt store utvalg
i rummelige og oversiktlige lokaler.

Skyttere er:
Enern, Martin Marthinsen, Sandar,

med prøveskytter:
Per Stokke, Nøtterøy

Thorørn, Ragnar Bjørnevågen,

Fl. k. «Sir James Clark Ross»

vil avgå til feltet via Curacao.
Eller bruk våre telefoner : 2127 3678 2365 6744. 5 i

DE RINGER VI BRINGER Fredrikstad
Thorslep, Lorens Basberg, Sem
Thordønn, Kurt Baglo, Tønsberg
Gvass, Øivind Mogensen, ""Sande

fjord
Odd XI, Finn Berntsen, Sem
Odd XII, Marius Jacobsen, Nøtterøy
Beyer, Kristian Sletsjøe, Tjølling
Syvern, Thorbjørn Sørlie, Hvaler,

Ekspedisjonens bestyrer er Ru
dolf A. Ranberg, Sandefjord. 1.
styrmann er Knut H. Gjertsen, San
dar. Maskinsjef er Elias Hansen,
Sandar.

avgår fra Tønsberg ca. 30. ok
tober 1954 via Rotterdam/St. Vin
cent/Cape Town.

Bestyrer og kaptein: Per Virik,
Jersøy pr. Tønsberg.

Fabrikkbestyrer: Oscar Larsen,
Gokstad, Sandefjord. 1. styrmann:
Birger Christensen, Husvik pr.
Tønsberg. Maskinsjef: John Mathi
sen, Presterød pr. Tønsberg.

Spesialitet: Hvalbåtene vil avgå til feltet via
Dakar.

Proviant og rekvisita til skips
hval fangstflåten

Skyttere er:
Star 111 (bøyebåt), Einar A. Ho

tvedt, Sandar
Star IV, Tarjei Løvaas, Sem
Star V, Ludvik Jørgensen, Onsøy
Star VI, Thorleif Karlsen, Sande

fjord
Star VII, Hans Chr. Nilsen, Sandar

Thorbjørn Rohde, Brunlanes
Condor (bøyebåt), Anders Iversen,

Sandar
Treern (bøyebåt), Kristian Rok

kum, Sandar
Niern (bøyebåt), Leif M. Andersen,

Sandar

Storgaten ,23 Sandefjord
Skyttere:

Stokke
'pøjsio 'uasuaisijqo lom, 'i ja^as
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SAS flyr ukentlige turer mellom Oslo og
Johannesburg. Strekningen tilbakelegges på
knappe 37 timer. Store komfortable og på
litelige Douglas DC -6~fly, med SAS 1 verdens
kjente «Royal Viking»-servise, gjør reisen til
en opplevelse.
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Gjelder Gjelder
t.o.m. 30/ io f. o.m. Vu

Fra Oslo torsdager kl. 08.20
Til Johannesburg fredager kl. 21.00

08.30
23.55

.•:.:::;:;:;:;:;:::;;:::$::

 :y^Vy-:':-y ,Æm.

wmmmmm

      % ~..,.,....,..........

.•SSiSxv.

jåjsj^****** •

Fra Johannesburg lørdager kl.
Til Oslo søndager. kl.

10.30
21.3.0
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I tillegg til dette har SAS en ukentlig flyforbindelse til og. fra Nairobi
Flyene på denne ruten fører både 1.-og turistklasse.

Gjelder Gjelder
t.o.m. 30/io f.o.m Vn

Nærmere opplysninger får De ved henvendelse
til SAS-agenter eller nærmeste SAS-kontor såvel
i Norge som i Sør-Afrika.

Fra Oslo søndager kl. 08.20
Til Nairobi mandager kl, 14.25

08.30
12.45

Fra Nairobi mandager kl. 19.25
Til Oslo tirsdager kl. 21.30

FØRST mWMM.: MØBDF^LEN SC9/VÆ>J/MVM/V ÆJJiIfÆ/£$ SfSJ£/M

Setter 11, Thorstein Gjermundrød,
Tønsberg
Anton Larsen, Tønsberg

Setter 111, Arnt Krogtorp, Cape
Town

Setter IV, Trygve Nilsen, Engels
viken, Onsøy

Setter V, Jacob Wang, Ørsnes, Nøt
terøy

Setter VI, Odd Rasmussen, Knar
berg, Nøtterøy
Jacob Holbu, Husvik pr. Tøns
berg

Setter VII, Ragnar Hem. Åsgård
strand

Setter VIII, Gunnar Hansen, Vinge,
Stokke

Setter IX, Finn Ellefsen, Cape
Town

Terje 11, Arne O. Jensen, Cape
Town

Bpyebåter:
Setter X, Kristen A. Nilsen, Cape

Town
Setter XI, Even Larsen, Sem st.
Terje 1, Gullik A. Jensen, Teie,

Nøtterøy
Terje 10, Charles Sværd, Kjøb

mannskjær
Hector 6, Victor A. Fjell, Jersø pr.

Tønsberg
Kai, Per Hvatum, Teie, Nøtterøy

J. K. Hansen, Theodor Augensen,
Onsøy

Sidney Smith, Martin Karlsen,
Onsøy .

Arnt Karlsen, Nils Martinsen, Dur
ban

Wilfrid Fearnhead, Johs. Røsvik,
Durban

Ernst Larsen, Johan Aarnes, Far
sund

R. K. Fraay, Gunnar Firing, Dur
ban

R. L. Goulding, Norman Karlsen,
Durban

Bøyebåter:
Uni 2, Haakon Lie, Durban .
Uni 3, Harald Nilsen Dalen, Onsøy
Uni 4, Andreas Iversen, Fr.stad
Uni 6, N. Fagelund-Gjersøe, Dur

ban.

Harald Bordal, Holrnveien, Nøtterøy
Asbjørn Marthinsen, Husløs, Onsøy
Anker Jørgensen, Hamar
På bøyebåtene:
Henry O. Hotvedt, Sandar •
Ivar Abrahamsen, Virik, Sandar

Southern Hunter, Kåre,Lie, U.K. Sigfra (tankbåt), fører K. Visø,
Southern Ranger, Ludvik Mikalsen, Nøtterøy

Nøtterøy
Southern Wilcox, Rolf Olsen, Onsøy «Leith Harbour», Syd Georgia
Southern SoldierJ. Fergusan, U.K. Transportskipet «Southern Opal»
Sondra (bøyebat), Thormod Lar- aygikk fra Tønsberg den 27/8 _ 54

sen, JNøtterøy tIJ g^d Georgia via Antwerpen.
Southern Wheeler (bøyebåt), Arne Bestyrer Sigurd Larsen Bjelland,

Larsen, Nøtterø Oslo.

Sandefjord
Southern Guider, Johan Kjell

strøm, 'Sandefjord
Southern Joker, Georg Paulsen,

Stokke
Southern Gambler, Otto Thorsen,

Tjøme
Southern Runner, Erling Øhre, Nøt

terøy
Solvra, Brede Nilsen, Nøtterøy
Sorsra (bøyebåt), Aksel Nesteng,

Nøtterøy

Chr. Salvesen &-'€%
Leith Southern Truce (bøyebåt), Thorleif Skyttere:

Bryde, Nøtterøy Southern Jester,

Onesimus Andersen,
Nochart Nilsen,

Tønsberg 2 KOSMOS.TRÅLEREFl.k. «Southern Venturer»
Beregnet avgang fra Tønsberg

omkring 29/10-54 til feltet via
Aruba og Syd Georgia.

Kaptein og bestyrer Harald
Myhre, Sem. 1. styrmann John
Holtan, Sandefjord. Maskinsjef
Duncan Campbell, U.K.

Nordhav 4 og Nordhav 5 er helt
moderne trålere bygget hos H,
Stulcken Sohn, Hamburg i 1952. De
er utstyrt med de siste forbedringer
på trålerområdet. De ankom Kri
stiansund 22. juni 1952 og blev med
en gang satt inn i trålerfisket hvor
feltet blev nådd den 5. juli. Fartøy
ene har siden vært i kontinuerlig
drift med unntagelse av et kort opp
hold for eftersyn og mindre motdr
reparasjon.

Å/S Tønsberg
Hvalfangeri
Husvik Harbour, Skyttere:

Syd Georgia Southern Laurel, fangstleder/skyt
ter Arne Mikalsen, Nøtterøy
Southern Rover, Arne Olsen, Råde
Southern Archer, Gunnar Christen

sen, Stokke
Southern Rider, Thorleif Andreas

sen, Nøtterøy
Southern Broom, Asbjørn Ander

sen, Onsøy
Southern Author, Anton Nielsen,

Sandefjord
Southern Sailor, Einar Jacobsen,

Ekspedisjonen avgikk med trans-
portskipet S/S «Orwell» den 25/8
—54 til Syd Georgia via Antwer
pen.S/S «Bransfield»:

Kaptein: Martin Paulsen, Ran
vik pr. Sandefjord. 1. styrmann:
Odd Andersen, Tønsberg. Maskin
sjef: Harry Bochelie, Horten.

Bestyrer: Nils Erling Olsen, San
defjord. '

Fartøyene» som er søsterskip, har
en tonnasje på 617,30 br. reg. t.,
lengde 58,25 meter, største bredde
8,90 meter. Motoren er en 1000 hk.
Diesel Krupp Wumag. Marsjfart 11
mil. Besetningen under trålfiske har
vært 31 mann, hvorav 21 fiskere.

Skyttere:
Busen 1, Ole Amundsen, Teie, Nøt

terøy
Busen 2, Halvor Eid, Nesbryggen,

Nøtterøy
Busen- 3, Søren Henriksen, Torød,

Nøtterøy
Busen 4, Hans Sørensen," Saltnes,

S/S «Thule»:
Kaptein: Frithjof Holst, Nøtter

øy. 1. styrmann: Einar Wang Bent
zen, Hvasser. Maskinsjef: Ole Nil
sen, Foynland pr. Tønsberg.

Stokke
Sobkra, Martin Olsen, Onsøy
Southern Angler, J. J. Stene, Onsøy
Southern Foster (bøyebåt), Anton

Hanssen, Tjøme
Sistra (bøyebåt), Egil Abraham

sen, Nøtterøy
Southern Strife (bøyebåt), Øivind

Andersen, Onsøy
Southern Main (tankbåt), fører
Arne Kristiansen, Nøtterøy

Kosmos-tråleren «Nordhav 5» fotografert ved Backeranlegget på Inn
landet i Kristiansund. Begge trålerne har vripropell.

The Union Whaling
Co. Ltd./

Raade
Busen 5, Hjalmar Freberg, Sandar
Busen 8, Arne Walbom Andersen,

Torød, Nøtterøy
Busen 10 (bøyebåt), Ragnvald Si

monsen, SandefjordDurban

A/COlsen^
Sandefjord

Cia. Argentina
de Pesca

L KMeness A/S
Sandefjord

Fl.k. «Southern Harvester»

Beregnet avgang fra Tønsberg
omkring 22/10-54 til feltet via Ty
ne Aruba og Syd Georgia.

Fl. k. «Abraham Larsen» Kaptein og bestyrer' Lauritz
Bartho, Tønsberg. 1. styrmann M.
B. Scott, U.K. Maskinsjef C. K.
Crockett,. U.K.

avgår fra Sandefjord den 23/10 til
fangstfeltet via Aruba.

Kaptein er Olaf Westrum, Jå
berg, Sandar. 1. styrman: Odd
Svendsen, Haukerød, Sandar. Ko-
Jkerisjef: Ragnar Jonassen, Hauan,
ISandar. Maskinsjef: Erling Strand,
Sandefjord.

Hvalbåtene er opplagt i Durban.

Grytviken Landstasjon
Transportbåten «Buenos Aires»

gikk fra Sandefjord 1/9.

Skyttere:
Southern Briar, fangstleder/skyt

ter Hans Abrahamsen, Nøtterøy
Southern Lotus, J. Chr. Olsen, Ås

gårdstrand
Southern Lily, Harald Martinsen,

Onsøy
Southern Actor, Ole Christensen,

Nøtterøy
Southern Harper, Thorleif Jensen,

Hof

Bestyrer er Agnar L. Kristiansen,
Sandar.

Skyttere er:
W. H. Strang, Bjarne Karlsen, Dur-

Skyttere er:
Konrad Johannesen, Vindal, Sandar
Hilmar Henriksen, Saltnes, Raade
Otto M. Larsen, Breidablikk,

Nøtterøy

ban
Anders Arvesen, Erling Nilsen,

Onsøy;

i
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EIVIND ANDERSEN & CO

(ETABLERT 1916)

SKIPSMEGLERE EKSPEDITORER

SPEDISJON - ASSURANSE AGENTUR
BILLETTER MED FLY SKIP JERNBANE

Telefoner: SANDEFJORD Telegr.adr.:
Centralbord: 6750 Thor Dahlsgt. I—s « EIVIND »

AUT. FONDS- & AKSJEMEGLERE



Gøtaverkeos nye flytedokk - Skandinavias største Hvalfangernes bridge
turnering for 7. gang

kan dokksette supertankere på opptil
45.000 tonn Det populære arrangement byr på en nyhet neste år

Sandefjordkokeriet „sir James Clark Ross" fulgte År efter år slutter hvalfangerne
mannsterkt opp om vår hyggelige
turnering. Turneringens popularitet
ser vi best ved at så mange av de
samme navnene stadig går igjen.

Oprinnelig var dette bare en li
ten turnering vår bridgeredaktør
ville lage for hvalfangerne. De har
jo ikke anledning til å delta i de
mange bridgearrangements som fo
regår her hjemme om vinteren.

Slik det nu har utviklet seg, er
dette en sammenkomst som delta
gerne gleder seg til hvert år, og
seiv om A. B. Sletner kanskje har
følt seg fristet til å ta seg en pause
etar, får han så mange oppfordrin
ger om å fortsette at vi nok kan gå
ut fra at turneringen vil vedvare i
mange år fremover.

Fra den spede begynnelse i 1949
med utslag og innledende runder
har turneringen vokst seg frem til
en av landets største.

Med den spesielle form den nu
har, deltar samtlige spillere hele
turneringen igjennom.

Også den kommende turnering
vii som vanlig bli avviklet over 2
dager, lørdag, den 11. og søndag,
den 12. juni.

Denne gang vil imidlertid A.
Bredo Sletner lansere en liten ny
het: De fleste av deltagerne tar hele
arrangementet som en ferie, og en
avkobling efter en slitsom sesong.

For at ferien skal kunne utvides,
vil det derfor fredag,. den 10. juni
bli et lite arrangement.

Det blir en apen totalisatortur
nering, hvor man kan delta med
hvilken makker man ønsker.
(Kanskje hvalfangernes damer og
så har lyst til å spille litt?)

Dette arrangement har intet med
det pelagiske mesterskap å gjøre,
men skal bare være et lite innslag
før selve starten finner sted.

Hvalfangernes Bridgeturnerinig
er idag blitt en institusjon som
følges med interesse i hele Vest
fold, og når deltagelsen stadig øker,
skyldes dette selvfølgelig at opp-

„Kungsholm" annet skip i dokkensom

legget av turneringen er vellykket,
men i kanskje like høy grad at ar
rangørenes kontaktmenn ombord i
de forskjellige kokerier går så hel
hjertet inn for å lage propaganda
for arrangementet.

Det vil dessverre føre for langt
å nevne alle disse navnene.

1949: Andreas Jacobsen/Anker
Kihle, Southern Venturer.

1950: Arne Eriksen/Kristian Jo
hansen, Norhval.

1951: Oskar Nilsen/Hans Skovly,
Southern Harvester.

1952: Karl Kristoffersen/N.. Nord
mannbo, Norhval.

1953: Ove Kalleberg/Odd Kopstad,Til våren blir det 7. gang turner
ingen arrangeres. Pelagos.

1954: Trygve Backman/Jostein
Manger, Southern Harvester.I løpet av de første 6 år har det

selvfølgelig skiftet mange ansikter,
men det ser ut som om de som én
gang begynner gjerne fortsetter.
Det er således 11 mann som har
vært med i alle disse & årene, og
som derfor må ansees for noe bort
imot æresmedlemmer:

Premiene. ved disse turneringene
har alltid vært eftertraktet, og ved
sid en av de ordinære makkerpar
premier er det også oppsatt to store
flotte points-pokaler som vinnes
eftér en på forhand oppsatt skala.

Det utdeles også flere ekstrapre
mier hvert år, og turneringens di
plom er også meget eftertraktet. —-
Det er spesialtegnet for dette ar
rangement, og kan ikke utdeles ved
andre turneringer.

James Clark Ross i Gøtaverkens nye dokk.
I forbindelse med at Svenska

Amerika Diniens flaggskip M.s
«Kungsholm» blev dokksatt som
første fartøy i Gøtaverkens nye,
store flytedokk, blev dokken ved
en innvielsesseremoni torsdag 23.9
erklært for tatt i bruk av handels
minister John Ericsson. Omkring
300 shippingmenn fra de skandinav
iske land pluss omkring 100 repre
sentanter for verkstedets styre, led
else og funksjonærer samlet seg ef
fter en befaring i dokken ombord i
«Kungsholm», der handelsministe
ren, efter en innledningstale av
verkstedets direktør K. E. Jacob
sen, erklærte dokken for innvidd.
Handelsministeren skrev derefter
sitt navn på en bronsetavle, som til
minne om innvielsen skal settes opp
på dokkveggen. Gøtaverkens re
presentanter for styre og ledelse
var ved dokkinnvielsen bl. a.: styr
ets formann, minister Bjørn Prytz,
direktør K. E. Jficobson, visedirek
tør Hilding Nielsen, teknisk dir
ektør Anders Linden, m. fl.

være stor nok til f. eks. 45.000 tonns
tankskip. Dokkens løftekapasitet er
28.000 tonn, men så meget vil ikke
et tankskip av den nevnte størrelse
veie. —• Det er dokkens innven
dige bredde 30,5 meter som utgjør
den marginal som man ikke kan gå
over. Dokkens lengde er 217,7 me
ter, den utvendige bredde 40,5 me
ter, - største vanndypet over kjøl
blokken 0 meter og største dyptgå
ende 16,2 meter. Under dokken er
det mudret til 18,6 meters dybde,
hvilket innebærer ; at »dybden i
dokkgropen er dobbelt så stor som
i havnens seilløp som går like ved
siden.

gunstiget med det beste vær man
kunne tenke seg. •

Efter dokkens ankomst til Gøte
borg, fortsatte man ved GeStaverken
med å gjøre den ferdig og forsyne
den med utstyr av forskjellig slag.
81. a. har man montert 2 12-torins
løftekraner, en på hver dokkvegg.
Det mest omfattende arbeide har
dog verkstedets elektrikere hatt.
Dokkens manøvrering skjer.nemlig
nesten bare med elektrisk kraft og
man kan få et innblikk i elektriker
arbeidets omfang, når man hører-at
2V2 mil kabel er trukket inne i dok
ken.

Nils Nordmannbo, Kristian Jo
hansen, - Torgny Flåtten og; Gunnar
Mikkelsen, alle fra «Norhval». Ge
org Kvist, «Pelagos», Kristian Ba
kerød, «Harvester», Trygve Kviler,
«Balaena», Harald Rismyhr og Rolf
Tollefsen, «Thorshøvdi», Håkon
Dahl og Johan Diserud, «Kosmos
IV». .

Turneringens ansvarshavende le
der blir som vanlig A. Bredo Slet
ner, og den faste medarbeidérstab
vil nok også være med.

De fleste hvalfangere har dårrÆ
ne sine med, og det blir dans alle 3
aftener. Under den kommende tur
nering vil dessuten hotellet sørge
for at damene får underholdning
mens deres gemaler spiller. Det vil
bli arrangert en babygolfturnering,
eventuelt en sightseeingtur på Far
risvannet.

tet et forskyvelig stillingssystem,
slik at man uten oppheld kan kom
me til fartøyets undervannskropp
for oversyn og reparasjon.

Den nye dokken innebærer en
verdifull fremgang i Gøtaverkens
kapasitet, med hensyn til skipsre
parasjoner. Men den innebærer og
så at man nu ved verkstédet kan
dokksette de «super-tankers», soni
man har i bestilling —og en slik
dokking med bunnbehandling inn
går som bekjent i ayslutningsar
beidet på ethvert nytt skip som skal
gå prøvetur.

Selve turneringen blir også iår
stasjonert på hotell Farris Bad, og
seiv om det jo er langt frem, be
gynner faktisk forberedelsene både
hos arrangører og hvalfangere alle
rede ved ekspedisjonenes avreise.

Deltagerne er nu blitt så inter
essert at de går inn for turneringen
allerede på nedtur.

Rørledningene i dokken er også
mange og lange  — sammenlagt er
det gått med 1,1 mil rør til dem.

Malingen av. dokkens pontonger
og vegger inn- og utvendig
har omfattet en flate på 125.000
kvadratmeter hvilket tilsvarer et
strøk over halve Gøtaverkens om
råde, eller 17 fotballbaner.*

De usedvanlig kraftige pumpene
og andre arrangements i den nye
dokken gjør at ann- og utdokkingen
går på forholdsvis mye kortere tid
enn vanlig. 81. a. har man innret

Det belgiske verkstedet., som på
en mønsterverdig måte klarte det
kompliserte arbeidet med 'å bygge
dokken, kunne i begynnelsen av
mai iår levere «skroget» til dokken
og den spennende bukseringen hjem
begynte. Man måtte bl. a. passere
mellom et par bropillarer i Schel
de, der avstanden var nesten nøy
aktig den samme som dokkens
bredde.

Det å vinne et pelagisk mester
skap i bridge er en prestasjon som
krever gode bridgekunnskaper, pa
ret med konsentrasjon, og også litt
flaks, og hvor vanskelig det er å
vinne betegnes best ved at det hit
til ikke har lykkes en eneste spil
ler å oppnå den eftertraktede titel
mer enn en gang.

Siste år fikk vi en liten forsmak
på en hvalfangerkabaret som del
tagerne seiv oppførte, og vi får; hå
pe det blir gjort ennu mer ut av
dette neste år.

Tilslutt ønsker vår bridgeavdel
ing samtlige hvalfangere en god tur
iår, og håper dere får mange hygge
lige bridgekvelder ombord, og vel.
møtt på hotell Farris Bad i dagene
10.—12. juni neste år.

For oss i Sandefjord er det av
særlig interesse at den nye dokk
kan dokksette de store moderne
flytende kokerier. Det første av
dem, («Sir' James Clark Ross», var
skip hr. 2 i dokken.

Den nye dokken er den' største i
Skandinavia og den femte største i
Europa. Man beregner at den skal

En uke efter avgangen fra Boels
var dokken fremme i Gøteborg, den
12. mai, efter en ferd som var be

Vi tar en oversikt over de 6 par
ene som hittil har prestert å vinne:

MEUWE MATEX N.V
TANKINSTALLATIONS

Vlaardingen-Pernis,

ROTTERDAM - Westerlaan 10

Tel. 11.01.70 - Telegr.addr.: NIEMATEX

\ AMSTERDAMSCH TANKOPSLAGBEDRIJF

«AMATEX»-M.
AMSTERDAM - De Ruyterkade 120

Tel. 42.212 - Telegr.addr.: TANKSTORAGE

HANSAMATEX
Kohn & Kuyper K.G

HAMBURG 11 - Brandstwiete 29, Dovenhof

" Tel. 33.11.71 ' - Telegr.addr.: HANSAMATEX

Li *Æ
""".-. -

BOUNDER'S

22 kW. nødaggregat m. kompressor.
Dieselmotorer og aggregater for ethvert formål

10—150 hkr.
Vanntett livbåtmotor med kruttstart

og stormlensepumpe.

ROLINDER S

Kongensgt. 17 OSLO Tlf. 41 12 72

Representant for, Sandefjord og Larvik:
Firma Støkken & Stenseth, Sandefjord.

NORENBERG & Co. A/s Oslo

MARGARINFABRIKK

Sentralbord 68 34 20

Leverandør av den bekjente

LAILA SKIPSMARGARIN

Leveres i 3 spesialtyper for trope, tempererte og kolde farvann

Xanfatabaye.
of

Anltnat and

CU&L and SiaU

SPECIALITY :

Storage of :
WHALEOIL
SPERMOIL- and
FISHOILS
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5 helikoptere på hvalfangst
i Antarktis kommende sesong

I^^_

J 11 f

«Norhval» skal ha med et stort Westland S. 55 av siste type

Salvesens ekspedisjoner får 2 helikoptere hver

med ialt 10 fl vere

Den engelske helikoptertlyver Bristow uffa/er seg om erfaringene

Tanken å speide efter hval fra
luften, er ikke noe nytt. Men flyet
med faste vinger har så mange be
grensninger at det nesten forbyr
seg seiv å ta det med på en hval
fangstekspedisjon og forsøke å
ve det fra kokeriet. For det første
er start- og landingsmuligheter i
høy grad begrenset av værforhol
dene. Det vil ikke kunne gå ut hvis
en ikke er sikker på at også landin
gen er sikret efter de fem til seks
timene en rekognoseringsflyvning
vil vare. For det andre vil en ha
vanskeligheter med å få flyet om
bord hvis kokeriet har en hvalbåt
eller et transportfartøy ved siden.
For det tredje vil drivis i nabolaget
av kokeriet være en hindring.

51 er et godt helikopter, og man har
med rette kalt det Dakotaen blant
helikopterne. Men det blev kons
ciuert under verdenskrigen, og sélv
om det er gjort visse modifikasjo
ner med det, kan det ikke sies å
fylle kravene til et moderne heli
kopter. Den gangen det blev kjøpt,
var det imidlertid ikke noe bedre
å få. Men året efter blev en videre
utvikling, det store S. 55 helikop
teret innkjøpt. Dette er iår erstat
tet med en Westland S. 55 av siste
type, et helikopter som med sin 600
hk. motor er i stand til å løfte om
kring en tonn nyttelast og har en
toppfart på 86 knop. Med de ekstra
tankene som er installert har dette
helikopteret tilstrekkelig rekke
vidde, vel 8 timers flyvning.

2) Is-rekognosering
3) Leting efter skutt og flagget

hval

4) Lede hvalbåtene til byttet
5) Overføre sykt eller såret mann

skap fra hvalbåt til kokeri
6) Drepe og blåse opp hval fra he

likopteret, og
7) Merking av hval for å gi bedre

og sikrere data om hvalens
vandringer. «Norhvafos helikopter prøvelander utenfor Durban,

De seks av disse punktene er
nesten selvsågte. Takket være at
en nu har et kraftig helikopter til
disposisjon, med lang aksjonsradius
og tilstrekkelig navigasjonsutstyr,
kan man dra tilstrekkelig langt ut
fra kokeriet til at man får av
søkt store- nok havstykker.
Helikopteret , går ut til om
kring 150 nautiske mil fra ko
keriet, . flyr så i rett vinkel like
langt til den ene eller andre siden,
og flyr så tilbake til kokeriet efter
den linjen som danner hypotenusen
i dette rettvinklede triangelet. Tak
ket være at det har litt høyde over
sjøen, har helikopterobservatøren
et langt bedre oversyn enn mannen
i tønna på en hvalbåt. Dessuten
dekker han over langt større hav
strekninger på kort tid.

Men det vanskelige er å få blåst
opp hvalen så den ikke stikker til
burins. De mengder luft som skal
til, er det ikke enkelt å få overført
via helikopteret. Kanskje kan en
klare det ved å bruke f. eks. be
holdere med flytende surstoff som
med raketter skytes inn i hvalens
innvoldshuler og eksploderer der.
Hvalens kroppsvarme vil da omdan
ne det flytende surstoffet til gass
form igjen og blåse opp hvalen så
den får oppdrift til å flyte.

det vært' foretatt \ start og ; landing
under over 30 knopg vind, og med
de store helikopterne har dette al
dri medført noen uovervinnelige
vanskeligheter. Takket være gode
flappingdampere på Westland Si
korskyén, har man heller aldri hatt
noen vanskeligheter med det som
kalles «bladesailingéffect». Isdan
nelse har inntruffet, men aldri slik
at det har betydd noen fare. Det ser
ut til at de nye metållbladene er så
vidt fleksible at de faktisk rister
isen av seg. Isdannelse på rutene
fjernes lett ved helikopterets av-,
isersystem.

båt under de beste omstendigheter
ha en synsradius på 10 kilometer
fra tønna, og trenger 30 timer for
avsøkning av et område på 4 500
engelske kvadratmil. Er sikten re
dusert til 5 kilometer, vil det av
søkte areal i løpet av 20 timer være
bare 1800 eng. kvadratmil. Det kan
vel ikke være tvil omhva er mest
effektivt til letingen.

Likevel er fly blitt forsøkt, og
den mistro hvalfangerne efter hvert
har fått til dette midlet har nok
delvis gått over til helikopteret,
idet denne nye flytypen ikke er
blitt tilstrekkelig forstått. Med en
stadig større konkurranse er det
nødvendig å søke efter nye midler
for å ligge fremme i teten, og noen
selskaper har derfor til tross for
lidligere dårlig erfaring med van
lig fly, gått til den utgiften å skaf
fe seg helikopter. Melsom & Mel
sonis ekspedisjon «Norhval» har
salédes nu tredje året på rad med

:seg et større helikopter. Helikopter
iret må ha en viss størrelse og mo
torkraft for å fylle kravene som
stilles der nede. Det må iallfall ha
en aksjonsradius på 8 timer, være
stort nok til å ta med seg radiokom
jpass, en skikkelig radio for forbin
delse med kokeriet og hvalbåtene,
og motor kraftig nok til å drive det
frem mot en 30 knops vind uten at
den sande farten blir for meget re
dusert.

5 helikopteré i Antarktis
Når hvalfangerflåten går sydover

iår, er det fem slike helikopteré
med. Salvesen i Leith har valgt å
sende to helikopteré med hvert av
sine kokerier. Til disse fire helikop
terne har han ti flyvere, og oppnår
derfor å kunne holde en døgnet
rundt rekognosering i luften. Ved å
skifte med to helikopteré, får mé
kanikerne tid til å gi helikopterne
den nødvendige overhalingen mel
lom flyvningene, og det oppstår in
gen dødtid.

Den beste flyhøyde

I de årene helikoptere har vært
brukt, er det innhentet en rekke
verdifulle erfaringer, forteller mr.
Bristow. Det har vist seg at heli
kopteret er i høy grad skikket til
arbeidet under de krevende forhol
dene i Sydishavet, og er til "stor
hjelp for hvalfangsten. Takket væ
re sin vertikale start fra en for
holdsvis liter*, plattform ombord i
kokeriet, er det ikke på samme må
te som vanlig fly avhengig av for
holdsvis stille sjø for avgang og
landing. I relasjon til hva en kan
tillate seg av start og landing un
der sjøgang, vil det praktisk talt
ikke hende at et så stort skip som
et kokeri beveger seg så meget at
det forbyr bruken av helikopteret.
Under tidligére ekspedisjoner hår

Den beste høyden å fly i, avhen
ger av hvor god sikt det er. Er
bakgrunnen forholdsvis mørk . o.g
sjøen stille og luftén klar, kan en
ligge i opptil 300 meters høyde. Er
sikten dårligere, må en gå tilsva
rende ned. Har man oppdaget
«hvalblåst» er det et lettvint opp
drag å anslå hva slags hval det
gjelder, og hvor stor den er. Fra
helikopteret kan en lett følge hva
lens kurs og anslå farten. Ved å fly
over den, kan den ses nede i van
net, og observatøren har ingen van
skelig jobb med å avgjøre hva slags
hval det er og hvor stor den er. He
likopteret vil altså også bli en godi
hjelp til å hindre skyting av un
dermåls hval.

Helikopterets effektivitet

Kan hvalen drepes
fra helikopteret?

For å gi et lite bilde av helikop
terets effektivitet i arbeidet med
leting efter hvalen, kan nevnes at
et stort helikopter som Westland
Sikorsky S 55 i løpet av en flyv
ning med vanlig marsjfart og med
rekkevidde 8 timer vil kunne av
søke noe slikt sOm 13 500 engelske
kvadratmil. Dette er under forut
setning av at siktbarheten er 15 ki
lometer eller mer. I tilfelle det er
en siktbarhet på 5 kilometer vil en
kunne avsøke 4 050 engelske kva
dratmil. Samménlignet vil en hval

Helikopterets oppgåver
på feltet

Den engelske helikopterflyveren
Bristow som først var med
Olympic Challenger på feltet med
et mindre helikopter, og året efter
ledet Melsoms helikopterekspedi
sjon med Westland S. 51-helikop
teret, sier at en kan summere opp
helikopterets oppgave på feltet i
følgende punkter:
1) Leting efter hvalen

Men det sjette av Bristows punk
ter, er noe som ennu ikke er blitt
noen realitet. En annen sak er det
at det arbeides for å finne frem til
brukbare metoder. Å få drept hva
len fra helikopteret, er ikke den
vanskeligste oppgaven. Dette kan
gjøres ved hjelp av rakettgranater,
avfyrt efter samme prinsipp som
basookaen fra siste. verdenskrig.

Melsom & Melsoms første heli
kopter var et Westland Sikorsky S
51 som har en motor på 525 hk. S.

bringer vitenskap til Kvalfangsten
Denne nye og effektive hjelp for kvalfangsten

muliggjør fangst av flere hval på kortere tid.

Hvalen kan vanligvis følges fra 1.828 meter

og helt ned til jS meter, skytteren blir advart

like før hvalen kommer opp til overflaten og

han får langt større sjansar til «fast fisk».

med BCHO HVALFINNER
En bevegelig strømlinje-formet «dome» er plasert under
kjølen, og sendingen, som er ultrasonisk, blir sendt ut
i en kegleformet stråle, som blir reflektert av hvilken
som helst hval, som kommer inn i området. Ekkoene
som kastes tilbake blir forsterket og registrert både i
mikrofoner og på papir for avstand og peiling. Settet
opererer fra 110 volt likestrøm med et maksimum
strømforbruk på cirka 2Vz KW.

KELVIN HUGHES
The two gr eat est natne s in navigation
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ET ORDENTLIG SKVULP blir det, når et 20.000 tons skip som dette går sidelengs av stabelen. Og
så må man jo håpe det holder balansen Skipet heter «Detroit Edison» og prisen er 2 mill. pund sterling.

Hvalfangstflåtens reparasjons
verksteder sommeren 1954

Framnæs mekv VærksJed leder med reparasjon a? 5 flytende kokerier
og 7 hy* hater

Mange hvalbiter reparert ved rederienes egne verksteder

Vi gjengir nedenfor en oppgave som-viser hvalfangstens reparasjonssteder sommeren 1954:
Kokerier etc. Antall

reparert hvalbåter
Thorshammer15 ) Thorshavet1 ) 15 ) 7
Norhval2 ), Sir James Clark Ross3 )
Abraham Larsen4 )
Orwell5 ), Thule5 )

Verksted: /
A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord

#? ".. *

"fMM
Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg
Husø Verft & Mek. Verksted, Tønsberg
Drammens Slip & Verksted, Drammen -
Haugesunds mek. Verksted, Haugesund
Kragerø Slipp & Mek. Verksted, Kragerø
Kristiansands Mek. Verksted, Kristiansand S
A/S Langesunds Mek. Verksted, Langesund
A/S Pusnes mek. Verksted, Arendal
A/S Tjøme Verft & Bunkerstasjon, Tjøme
Holmens Verft, Risør
Jarlsø, Tønsberg (Av eierne)

Suderøy7 ) SKIBSBYGNING
REPARATIONER

DIESELMOTORER
med og nden TURBO-tADNING

Southern Harvester10 )
Southern Venturer10 )

Melsomvik, Tønsberg (Av eierne)
Kamfjordverven, Sandefjord (Av eiéftrne)
Thorøya, Sandefjord {Av eierne)
Tenvik, Tønsberg (Av eierne)
Ranvik Slipp & Mek. Verksted, Sandefjord

(Av eierne)
A/S Sarpsborg mek. Verksted, Greåker
Trosvik Verksted A/S, Brevik
Porsgrunds Mek. Værksted, Porsgrunn
Husvik Harbour, Syd Georgia
Leith Harbour, Syd Georgia
Grytviken, Syd Georgia
A/B Gotaverken, Goteborg
Howaldtswerke A/G, Kiel
Globe Engineering Works Ltd., Cape Town
John Readhead & Sons Ltd., South Shields
Palmers Hebburn Co. Ltd., Hebburn-on-Tyne
Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough
A. Stephen & Sons Ltd., Glasgow
The Union Whaling Co. Ltd., Durban
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Kosmos 111
Kosmos IV, Pelagos, Thorshøvdi15 ) LORENTZEN & C
Bransfield14 )
Balaena

Southern Opals )

x) Dokking ved Eriksbergs Mek. Verkstads A/B, Gøteborg. 2 ) Dokking ved A/S Akers mek.
Verksted, Oslo. 3 ) Dokking ved A/B Gotaverken, Goteborg. 4 ) Dokking ved Cammell Lair & Co. Ltd.,
Liverpool. 5 ) Tanker og transportbåt. 6 ) Hvorav 9 delvis reparert med Roligheds Verft, Larvik, og 1
ved A. & J. Inglis Ltd., Glasgow. 7 )Dokking ved A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger. 8 ) Ved
likehaldsarbeid ved A/S Mølleroddens Verksted, Vibransøy, Haugesund. 9 ) Dokking ved Kaldnes
mek. Verksted, Tønsberg." 10 ) Dokking etc. ved Middle Dock «Sc Enginéering Co. Ltd., South Shields.
11 ) Hvorav 1 dokket ved A/S Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. 12 ) Hvorav 1 dokket ved A/S Akers
mek. Verksted, Oslo, 1 ved Porsgruiids mek. Værksted, Porsgrunn og 1 ved A/S Pusnes mek. Verk
sted, Arendal. 13 ) Også reparert ved Roligheds Verft, Larvik, dokking ved A/S Kaldnes mek. Verk
sted, Tønsberg. 14 ) Fryseriskip. 15 ) Vedlikehaldsarbeid etc. delvis utført av rederiets egne folk.

SKIPS MEGLERE
OSLO

Har verdens skipsbygging
Mens de store skipsbyggingsnasjo
ner for en stor del bygger for eks
port, bygger de norske verfter stort
sett for de norske redere. Man har
ved de aller fleste verksteder or
dre som vil gi arbeide for fra 2 til
4 år, og man regner med at det
fortsatt vil bli behov for bygging
for norske redere. Éfterhvert kom
mer vi efter her hjemme når det
skulle da være muligheter for stør
re med utenlandske verfter, og det
skulle da være muligheteh for stør
re tilgang på ordre fra norske re
dere, sier direktøren.

nådd meiningsgrensen? Telegramadresse:

«FRATRES», «OILFRATRES»De større norske verksteder har arbeide for
fra to ti fire år Telefon: 4156 16

Oslo (HP). Som en følge av den
sterke skipsbygging det har vært
de senere år består verdens han
delsflåte av havgående fartøy av
over 14 000 skip med en samlet
tonnasje på vel 85 millioner tonn.
Når de pågående byggearbeider
ved skipsverftene rundt om er fer
dig, vil verdens handelsflåte nær
me seg 100 millioner bruttotonn,
skriver Svensk Sjøfartstidende.

Bladet kommer så inn på van
skelighetene i Amerika, og peker
på at seiv om situasjonen ikke er
fullt så ille ellers i verden, har man
også her fått føle en veldig kon
j unktursvingning med avtagende
ordrer og store annuleringer av
plasserte bestillinger. '

Tonnasjeproduksjonen efter kri
gen har vært av en størrelse som
aldri tidligere i fredstid, fortsetter
bladet. Og denne skipsbyggingen
har skjedd parallelt med et mini
mum av utrangeringer og opp
hugginger. Følgen har vært at ver
dens handelsflåte på kort tid er
vokst voldsomt.

Denne veksten er ennu ikke av
sluttet. I 1953 blev det satt ny
kord for bygging i fredstid. Det

blev ialt levert over 600 handels
fartøy på tilsammen 4,58 millioner
bruttotonn om man bare holder seg
til havgående fartøy på over 1000
bruttotonn.

Telex: Oslo 10 03

Det er merkelig, fortsetter bla
det, om man ikke under disse for
hold nu må si at mettningsgrensen
er nådd. Men hvor lenge denne si
tuasjonen kan vare, kan det ikke
sies noe om nu, men det er verd å
notere at stemningen hos flere re
dere i Europa er optimistisk når
det gjelder utviklingen på lengre
sikt, seiv om utsiktene akkurat i
øyeblikket er bekymringsfulle. Men
det er også nødvendig med et pus
terum der man kan ofre seg for et
mer intenst forskningsarbeide, noe
man har mattet la komme på annen
plass under høykonjunkturen, slut
ter bladet.

I denne forbindelse har vårt
Oslo-kontor henvendt seg til direk
tør Amundsen ved Akers Me"k.
Verk. for å høre hvorledes situa
sjonen for øyeblikket er for de
større skipsbyggerier her i landet.
Direktøren uttaler at situasjonen
her i landet ikke direkte kan sam-

BUGGE & KROGH-HANSEN

Fl. k. Balaena lagt opp i Tøns
berg.

S.t Thule rep. Kaldnes. -
S.s BrandsfieM lagt opp i Tenvik.
M.t Biscoe U. K. Coastwlse trade.
M.t Powell pass. Aden 2.10 for

LORENTZENS REDERI CO.

LORENTZENS SKIBS A/S
Telegr.adr.: «REBFRATRES»

BELSHIPS COMPANY

LIMITED SKIBS A/S
Telegr.adr.: «CHRISSMTTH»

U. K. Cont.
M.t Hektoria v. Falmouth 7.10.

YNGVAR HVISTENDAHL
S.s Milbank v. New Orleans 6.10.
M.t Milena v. Halifax ca. 10.10.
M.s Norlindo i Vest India fart.
M.t Mistra sjøsatt i Liibeck 23.9.menlignes med den i de andre land
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fagbiblioleker

katahg mel 2000 numre
ferdij f»r jol ?

prat med «overbibliotekar»

Halfdan Asphaug

er benyttet av konsul Bjarne Aa
gaard i hans store forfattervirk
somhet og fangstforskning. Vi fin
ner her utenlandske særtrykk av
betydelig interesse både fra tids
skrifter og spesialverker. En del av
bokbestanden har også vært med i
det levende liv, idet bøkene var
med på den berømte Norvegia-eks
pedisjonen til Antarktis.

Cyvlerchant CJOcinhers

Oslabliskad 1 &'3s
Et stort biblioteksarbeide er nedlagt av folkehøy
skolebestyrer Halfdan Asphaug. Han har stor ære
av at museets .bibliotek kan presenteres i slik

stand idag.

ALLSIDIG EMNELISTE

Vi finner at samlingen innehol
der periodiske skrifter, bibliogra
fier, geografisk naturhistorie i al
minnelighet, geografisk forskning,
skipsfartens historie; reisebeskri
velser ora geografiske områder og
ekspédisjoner, ' beskrivelser om
jordomseilinger og større ocean
iske ekspédisjoner, verker om po-
Larlandene. med Antarktis, europe
iske og asiatiske ishav, Arktis, Eu
ropa og Asia, Europa og Asias ark
tiske øyer, Jan Mayen, Svalbard,
Novaja Semija, Franz Josephs land,
Kolgujev-øya, Ny Sibiriske øyer,
Victoria-øya, Wrangell-øya, ame
rikansk ishav, arktiskt Amerika,
Grønland, Antarktis, Afrika, Nord
og Syd-Amerika, Asia, Australia,
Oceania, Europa, Norden, enkelte
verdenshav, hval- og selfangst og
fiskeri med tilknyttede næringer,
historie, fangstvirksomheten i al
minnelighet, ekspédisjoner og na
turvidenskap innen hval, sel og
fiskeri, hvalindustrien teknisk og
kjemisk, selskapenes statistikk, lo
kalhistorie, Atlas, skipsdagbøker og
manuskripter, avisutklipp og bilde-i
stoff. Når det gjelder illustrasjon
ene forteller Asphaug at de ennu
ikke er ordnet da biblioteket hittil
ikke har hatt disponibel plass.

Sommeren har bragt hele 18.479 besøkende til Sandefjord Hval-
Jangstmuseum. Av disse er 1140 utlendinger, som representerer hele 21
land. Tallene på de utenlandske besøkende er meget interessante. Dan
mark ligger avgjort som nummer 1. Hele 493 dansker har sett museet.
Vår nordiske nabo i øst kommer inn som en god nummer 2. Tallet på de
svenske besøkende er 220. Engelskmennene kommer inn på en flott
tredjeplass med 128. Videre USA 77, Frankrike 69, Argentina 40, Tysk
land 27, Italia og Jugoslavia begge med 18, Finnland 17, Island 13, Syd
Afrika 10, Holland 6, China 3, Peru, New Zealand, Canada og Mexico
alle med 2 hver og endelig Chile, Cuba og Tsjekkoslovakia med 1 hver.

Museets vaktmester og cicerone kaptein David E. Andersen er
meget fornøyd med sommerens besøk som er gjort opp pr. 23. septem
ber. Publisiteten om Sandefjord og hvalfangsten er gjennom represen
tanter fra de 22 landene ytterligere utvidet. Kaptein Andersen forteller
at både utlendinger og nordmenn ikke bare er betatt og strålende for
nøyd med museet, men med byen i sin helhet. Det de besøkende spesielt
fremhever når Andersen kommer i nærmere samtale med dem, er byens
renhet og de vakre grønnanleggene rundt omkring.

41, Bishopsgate,

London, E.C.2.

WEST END BRANCH:
67, PALL MALL, LONDON, S.W. 1.

HCHLBORN BRANGH:
ELY PLACE, LONDON, E.C.I.

Men det er noe ved hvalfangst
museet de besøkende vanligvis ikke
får se, og det er biblioteket. I løpet
av sommeren er bibliotekets nye og
hensiktsmessige lyse lokaler satt i
stand og først nu i den senere tid
har man kunnet sette alle bindene
og tidsskriftene på plass i pene,
åpne hyller som er levert av Fram
næs mek. Værksted.

Lars Christensen og museumstyrets
le deise og det har nu virket i man
ge år, forteller Asphaug. Det blev
straks avsatt plass i museet til bø
kene, men efterhvert øket bok
mengden og biblioteket blev
sprengt. Asphaug uttrykker sin
store glede over at man nu har
kunnet ta i bruk et moderne og
praktisk bibliotek, der man har
fått godt med plass i et rum, holdt
i lyse og tiltalende farver. Det er
ikke spart på å gjøre det hele så
bra som overhodet mulig. Det vik
tigste er at hyllearrangementet er
praktiskt åpenet.

Foruten denne representative
samling finnes der en del verker
som ikke direkte hører inn under
hvalfangst. Konsul Lars Christen
sen har nemlig skaffet tilveie alt
han har kunnet tenke seg å ha in
teresse.

Allerede før krigen var både
konsul Lars Christensen og muse
ets styre interessert i å få et til
bygg der man kunne gi plass til
den store og verdifulle boksamlin
gen. Planene blev naturlig nok
skrinlagt under krigen, men blev
tatt opp igjen i 1945. Byggerestrik
sj onene såtte dessverre en stopper
for arbeidet, som man først kunne
påbegynne ifjor. For kort tid siden
var alt klappet og klart til den
første interesserte videnskapsmann
R. G. Venter fra Syd Afrika
som i en ukes tid studerte alle de
bøkene som har noe å fortelle om
været.

For tiden pågår katalogiseringen
av den gamle og nye bokbestanden.
Vi ber folkehøyskolelærer Halfdan
Asphaug fortelle oss litt om dette
kolossale arbeidet.NY KATALOG

MED 2000 NUMRE
Ennu er ikke Asphaug ferdig med

omordningen av bøkene. Det arbei
det pågår nu og man er likeledes i
ferd med å utarbeide eh ny katalog
som vil inneholde fortegnelse over
vel 2000 bind med spesiallitteratur,
fangstsærtrykk, journaler og må
nuskripter.

KATALOGISERINGEN

AVSLUTTET FØR JUL?
Dette tar meget lang tid, sier

Asphaug, som håper katalogen og
omordningen er ferdig i løpet av
høsten og før-julsvinteren. Bokbe
standen katalogiseres praktiskt mu
lig med forfatternavn og titel. Man
skulle derved få en ordning som
gjør det lettvint å finne det som
ønskes. Det finnes en katalog fra
1936, men den inneholder ikke den
bokbestand vi idag har. 1936-kata
logen er ordnet videnskapelig og
gjør det vanskelig å finne frem til
de ønskede bøker.
. Hvalfangstmuseets bibliotek er
intet alminnelig utlånsbibliotek
med faste utlånstider. Interesserte
kan imidlertid studere ønskelig
stoff på stedet i det lyse og venn
lige leserommet. Hjemlån kan dog
skje til kjente og vederheftige folk.
Noen verker må i det hele tatt ikke

Det er takket være konsul Lars
Christensens store generøsitet og
kontoret hos A.s Thor Dahl med
skipsreder H. Winge Sørensen i
spissen, at biblioteket har vokst til
den store sjeldenheten det er idag.
Det er skaffet utrolig meget uhyre
verdifullt stoff. Stadig kommer det
nye bøker til supplering. Bibliote
ket er et unicum blant verdens fag
biblioteker. Her finnes bøker som
det ikke er mange eksemplarene. av
i verden. Et yrkesbibliotek til me
gen gavn for fangstvirksomhet og
forskningsarbeid.

GOD PLASS I BIBLIOTEKET
Vi har henvendt oss til folkehøy

skolebestyrer Halfdan Asphaug
som i ca. 12 år har hatt tilsynet
med biblioteket. På det tidspunkt
var bøkene nærmest spredd for alle
vinder. De lå lagret på forskjellige
steder og flere bind var på utlån.
Konsul Bjarne Aagaard hadde blant
andre flere bind i sin varetekt. På
oppdrag fra konsul Lars Christen
sen gikk folkehøyskolebestyrer
Asphaug i gang med å samle de
mange bøkene og tidsskriftene.

Biblioteket står under konsul En mengde av bibliotekets verker

lånes ut. Disse meget verdifulle
verker oppbevares i ildsikkert
skap.

SKOLEBESØK OGSÅ? kontorer. Likeledes kom det et helt
lass med dekks- og maskinjour
naler fra hvalfangstbedriften. Idet
vi skal forlate det biblioteket som
rommer så utrolig meget interes
sant og verdifullt stoff om Vest
folds hovednæring, kommer sadel
makeren med fire gode stoler, truk
ket i pent grått stoff. Vi setter oss
ved det store arbeidsbordet og slår
fast at også arbeidsforholdene er
førsteklasses i denne sjeldenheten
blant biblioteker.

Nu som bokbestanden efter
hvert kommer på plass og katalo
gen blir ferdig, og vi kan vise et så
rommelig og pent bibliotek, kan det
komme på tale å vise det hele frem
til for eksempel interesserte skole
klasser, sier Asphaug som imidler
tid ganske forståelig ikke ønsker
noen roting i hyllene.

Biblioteket har en avtale med
Universitetsbiblioteket. Den gir
granskere anledning til å studere
eventuell litteratur i Oslo. Hval
fangstmuseets bibliotek er blitt et
spesialbibliotek for U.B. i Oslo og
innen- og utenlandske forskere kan
benytte den hyggelige lesesalen i
den utstrekning de ønsker.

Fra bibliotekets interiør. Maleriet i forgrunnen er av dampkokeriet «Thor I». Til høyre ligger et fast
maskin- og dekksjournaler.

Et par dager før vår besøk kom
det hele 104 bind fra Thor Dahls

i

KRAGERO SUP & MEK. VERKSTED

G. KRISTENSEN & SONNER

Fullsiendige reparasjoner

av hvalbater

Flytedokk: 212' x 44'

Teiefon: Kragere 81271-81462-81559 Telegr.adr. «SLIPPEN»

B * TAL RN
FRA LAGER OG VERK

'-4CARL CHRISTENSEN og BRODRE
OSLO



KNØLFANGST med hurliggående racere
Fangststasjon på New Zealand

har utkikk på åsryggen, og båtene
stikker ut straks det blir rapportert

hval sikte

Tar ca. 100 hval fra mai til august
På en 60—70 meter høy åsrygg

ved Cook Strait, som deler New Zea
land i de to store øyene, er det en
utkikkspost hvor det stadig holdes
vakt i sommermånedene. Farvannet
omkring innløpet til stedet grari
skes alt i ett med kikkert. En tele
fon røper at det gjelder å la obser
vasjonene gå videre så raskt råd er.

hele tatt. Mest ser den ut som et
grovkalibret gevær, og harpunen er
også meget smekker. Men siden bå
tene i Cook Strait opererer sammen
om hver hval, får de likevel den til
strekkelige slagkraft, hva deres
fangstresultater jo fullt ut beviser.
En skytter som har vært på de kan
ter av kloden forteller forresten at
de newzealandske hvalfangere seiv
synes at skytesakene er i svakeste

Fra havhen ag landstasjonen. Øverst oppe på åsryggen er utkikken plasert

PLUTSELIG
reagerer mannen ved kikkerten.

det hevdes at de kan klare 35 knop.
Det er meget, og man kan føle seg
fristet til å be om et avslag for
kjente. Merl sannsynleg finner vi
opplysningen fra et annet hold om
at de gjerne går med nevnte 18—20
knop under fangst. Men de har sik
kert god bruk for hastigheten. Det
er ikke lange tiden å gjøre på, og
båtene ligger jo inne ved land helt
til hvalen viser seg på vei til stredet.

av hvaltrekk. Det er ikke nødvendig
med større, sjøgående båter hvor
mannskapene skal leve ombord. Nu
skjærer man driftsutgiftene ned til
nær sagt ingenting i den tiden det
ikke er hval å jage.;i|:¥::H?i:iS:|S*>

BARE KNØL
Det er praktisk talt utelukkende

knøl de tre speed-båtene i Cook
Strait fanger. I sommermånedene
trekker knølen gjennom stredet på
sin vandring til varmere farvann,
og dette muliggjør igjen denne ei
endommelige fangstvirksomheten.
Fra begynnelsen av mai til begyn
nelsen av august varer det.

PENT VÆR

må forutsettes som en vesentlig be
tingelse for denne egenartede form
for hvalfangst ved New Zealand.
Det skal ikke så store bølgene til før
18—20 knop kan bli vanskelig å kjø
re med for såpass små båter. I litt
sjøgang kan det dessuten være kin
kig nok for skytteren å stå på båt
bakken. Så vi kan sikkert gå ut
fra at hvalfangsten ved New Zea
land er rett betegnet som godværs
fangst. Nedsatt siktbarhet vil dess
uten redusere mulighetene for ob
serveringen fra åsryggen.

Knølen er ikke som langhvalen,
når den får skudd i seg. Den er ik
ke noe tess til å fly linen ut, og som
oftest ligger den mest og «skriker»
når harpunen sitter i kroppen på
den. Skrikingen består i en forun
derlig lyd fra dyrets blåserør. Men
farlig kan knølen være for mindre
fartøyer, og det er ganske impone
rende at newzealenderne virkelig
klarer å fange den i særlig antall.
Det hjelper dem forresten godt at
knølen som oftest flyter efter at
den har fått skuddet. Slik er det i
hvert fall i Sydishavet.

DRIFTSUTGIFTENE LAVE

To:-Når den newzealandske hvalfang
sten drives på denne måten, som er
en kombinasjon av gammelt og nytt,
har det utvilsomt sin årsak i det
rent økonomiske. Fangstene blir ik
ke store, og skal det hele kunne
lønne seg, må driftsutgiftene pres
ses ned til et minimum. Hva man
også oppnår ved å slippe kryssingen
ute i selve fangstområdet i påvente

Men den blir selvsagt pumpet opp
med luft Også i Cook Strait slik at
fangstbåtene kan la den gå til tau
båten når frem og påtår seg slep
ingen inn til stasjonen 20 miles
borte.

Norwegian Tankowners.Fast fisk. —Skytteren på bakken ser ut til å hale inn med handkraft.

Han griper til telefonen, oppgir ret
ning og distanse, og nede på hav
nen innunder åsen varer det ikke
lenge før tre slanke hurtigflyvere
av noen båter begynner å putre ex
haust. De kaster loss og speeder opp.
Kontakt med utkikken oppretthol
des ved hjelp av radiotelefon. Båt
skrogene er 36 fot lange, og bygget
aV tre som de er, har de en ganske
imponerende akselerasjonsevne.

laget, noe vi ikke skal fortenke
dem i. ISLEofGRAINFANGSTBÅTENE
er som sagt typiske hurtigflyere, og 141 KNØL I 1949
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Den største fangsten efter krigen
hadde Cook Strait-stasjonen i 1949,
da den klarte 141 knøl, som gav
5.800 fat hvalolje. I 1952 var fang
sten på 121 knøl og oljeutbyttet
4.800 fat.

With the best 24 hour service, Price & Quality.

Med skumsprøyten ut til begge si
der fra baugen farer de utover. De
hvite plogene varierer i størrelse ei
ter som båtene skjærer gjennom
bølgetoppene. Med 18—20 knops
fart går de side om side mot målet

knølhvalen som leker i Cook
Strait.

Hvalråstoffet utnyttes på vanlig
måte, til olje og kjøtt. Det beste av
kjøttet, nedlegges hermetisk, så på
det området er fangststasjonen ved
Cook Strait langt fremme. Mindre
godt kjøtt tørkes og selges som
hundemat. Det tekniske anlegget på
Wekenui Whaling Station, som sta
sjonen heter, er nu under moderni
sering. Selskapet som driver den,
bærer firmanavnet J. A. Perano &
Co. og har kontor i Picton.

J. & R. Wilson & Co. (London) Ltd.

have beeome the Principal Suppliers of
PÅ BAKKEN Bond. Provision. Cabin. Deck & Engine Stores

til hver av båtene har en mann tatt
plass bak kanonen, som forresten
slett ikke ligner noen kanon i det

New Zealandsk hvalbåt. For full fart bærer det utover med to eller tre
manns besetning.

from

J. M. Larsen.
on the Spot Office & Warehouse.

Hvalfangernes «filmstafett» kan
skaffe en ekspedisjon

ekspedisjon med seg? Head Office:
London House.
New London Str.
London. E. C. 3.
Telep.: Royal 1281 4 lines
Telegr.: «Aspirant London»

Principal Agent:
Mr. T. Christophersen
Høvik pr. Oslo.
Telep.: 53 58 14
Telegr.: «Chris Stabekk».

Det blir 9—lo filmer til hver
ekspedisjon. Nu må man ikke herav
slutte at hver ekspedisjon bare har
adgang til det halve snes filmer
den har med herfrå. Vi kan tvert
om snakke om en slags fiimstafett.
Ekspedisj onene bytter film seg i
mellom. Denne byttevirksomheten
finner sted ved bunkringsplassene
og i Cape Town som 'de fleste eks
pedisj oner anløper på ned- og opp
tur. Det sendes forøvrig med reser
vesett av filmer og endel kortfilmer
for å variere programmene. Dette
kan være alleslags filmer fra na
tur-filmer til tegnefilmer. Byttin
gen foregår slik at kokeriene legger

(Forts, neste side).

40
filmer

Local Office: for Isle of Grain:

sesongen J. & R. Wilson & Co. (London) Ltd.
51. High Street. Strood. Rochester. Kent.

Hvalfangeme liker «ymse» filmer, men de er kritiske Telephone: Strood 7604.

Telegrams: «ASPIRANT ROCHESTER»
«Aldri annet enn bråk» på feltet ivinter

Det har alltid vært slik at når hvalfangstekspedisjonene skal rustes
ut, så gjelder det å få med alt som skal til. Proviant-, stores- og slop
chestrum skal være stappfulle. Intet må glemmes, for der sør er det
langt til landhandleren!

Men som godt er smaken er for
skjellig der syd, som her nord.
Det som passer for den ene, passer
ikke for den andre. Det er jo slik
her på berget også ikke sant?
Det som passer for Sammivel i San
defjords Blad, passer kanskje ikke
for Snod i Vestfold, mens Vestfold
Fremtids anmelder kanskje forsø
ker å finne frem til et mellomstand
punkt, eller omvendt. På feltet, som
her hjemme, blir «det gode» rost og
det dårlige «slaktet». Men der syd
er man ikke så heldige som vi er
hjemme. Vi kan jo fort få byttet ut
det dårlige med noe som er bedre.
Dernede har man ikke så meget å
velge mellom.

Hvor mange filmer får hver

1856 - 1954Men ikke bare skal kvalfangst drives, og de tusenvis av hvalfan
geres legemlige velferd og trivsel sørges for, men efter hvert er det
også blitt slik at de som lever der nede i det veldige havøde heller ikke
skal føle seg utenfor kulturlivet. Det begynte med at ekspedisjonene
likk sine utlånsbibliotek. Et i alle mater vellykket tiltak. Siden er «vel
ferden» og filmen kommet til.

med spesialitet fj.VcåilftDffSlUtStYl* tilsier kvalitet

Såvidt vites finnes det ikke noe Sandberg, Sandefjords kinobesty
slikt som «A/S Hvalfangerfilm-by- rer.

 SPEKKHAKKER  RENMØLLER  HARPUNER

4 GRÅNÅTERrå». Men om det finnes så er sikkert Og så slår vi ned på ham:
Henrik Sandberg direktør for —Er hvalfangerne kresne publi
det. Faktum er iallefall at når det kummere?

Skytestand  SLEPEKLØR

 SJAKLERi Sandefjord snakkes om film til
hvalfangerne så fører alle spor til I

Det får man si at de er. De
godtar iallefall ikke hva som helst:

for prøving av utstyr
 BLOKKER

For småhvalfangst fabr.:  BRANNRØR

 KANONER 60 mm med1 glyserinrekyl
 KANONER 2 JA" med gummirekyj.

 LINEKUTTERE

 PUMPESPYD

For øvrig utføres alt i plate-, maskin- og smiarbeider

H. HENRIKSENS MEK. VERKSTED A/s
Telegr. adr.: «Fangstutstyr» TØNSBERG Telefon: Sentralbord 13 348

 . ... ' . .

Ellefsens Tendskruefabrikk,
Stokke pr. Tensberg

Anbefaler:
Tiilsbramiror
og tennskriier
for hvalfaiigsi

HVALKANONER

Ammunisjon og utstyr.

Fangst- og redningsgevser Jaktvapen.

Konqsberq NApenfabrikk



MERCER, BACH & HICKSON, LIMITED,
Telegramadresse: CAPE TOWN

65. Dock Road.

Telefoner

«B I NN A CL E» 2-3571 (5 linjer)

SKIPSHANDLERE
Eget transittlager. Riggere. Seilmakere* Vin og Spirituosa. En Gros.

Admiralitetskarter. «International» Bunnstoff og Skipsmåling.

Leverandører til de viktigste linjerederier og de fleste hvalfangstekspedisjoner, sa som

The Union Castle Steamship Co. Ltd
Ellerman & Bucknall S. S. Co. Ltd.

A/S Thor Dahl
Anders Jahre & Co. A/S
Johan Rasmussen & Co.American South African Line

Rederiaktiebolaget Transatlantic
Clan Line Ltd.

Melsom & Melsom
Svend Foyn Bruun

Shaw Savill Lines Knut Knutsen O. A. S

Agenter i Norge:

Eivind Andersen & Co.f Sandefjord
Telegramadresse: «Eivind» Telefoner: 6750 (3 linjer)

ti J- 1 •1 II
Jpefiakendingene tor sjøfolk
når ikke skikkelig: frem til feitel

Hvalfangernes ;;film-
stafett"

Forandringene av sendetidene
har gjort mottagerforholdene

istedetfor bedre

Forts, fra foregående side.
igjen de gamle settene med filmer
på anløpsstedet og får igjen settet
som det foregående kokeri har ef
terlatt. I den utstrekning det er mu
lig foregår også innbytting av fil
mer på feltet.

og gå på en av kinoene her. Da har
man også den tilfredsstillelse, skul
le jeg tro, å vite at man ikke bare
støtter kommunen, men også staten
som tar det m&ste av inntekten, på
det at det skal bli mindre skatter!

Får ekspedisjonene «ferske sa
ker» med?verre Og hvor mange filmer kan

«seierherren» i stafetten regne med
å få på denne måten.

Hvis De tenker på norske
filmer så kommer «Aldri annet enn
bråk» med sydover. Og til neste år
skulle det være mulig å få med en
lang rekke filmer av årets norske
produksjon, hvis de holder mål.
Ellers har vi hatt ekstrakopier av
de gamle «traverne» som «Den far
lige leken», «Gjest Bårdsen», «Ba
stard», «Hu Dagmar», «Jørund
Smed, «Vigdis», «Det er. 'ke å tru»,
«Fant», o. a.

«Abraham har hatt

meget god telefonforbindelse fra feltet

En enkelt ekspedisjon har hatt
opptil 40 forskjellige filmer a vise
i løpet av sesongen. Men det er ik
ke på forhand mulig å fastlegge
byttemulighetene, så det hender
nok at enkelte er uheldige og føler
seg forfordelt med filmer. Men vi
får håpe at det er her som ellers,
at uhell i spill betyr hell i kjær
lighet og at den ekspedisjon som en
sesong er uheldig på filmer til
gjengjeld er så meget heldigere når
det gjelder hval! Qg en fattig
mannstrøst er det jo lat man kan
innhente det forsømtie når man
kommer hjem til våren| Da kan
man også ha det så megfet hyggeli
gere, man kan ta med dejn utvalgte

Spesialbygget ekspedisjonsbord i «Abraham Larsen»s radiostasjon.

til Norge over Gøteborg radio noe for enhver smak i disse pro
grammene.

borg og Norge har også meget å
si, denne er dessverre meget va
rierende. Vi har flere ganger
hatt fin forbindelse med Gøte
borg radio, men har mattet bryte
forbindelsen på grunn av dårlig
linjeforbindelse, og det er jo ik
ke så morsomt.

Radiotelegrafist Bjørn Wendt uttaler seg
til «Sandefjords Blad»s hvalfangst^ununer

Hva er Deres erfaring med
hensyn til radioforbindelsen fra
fangstfeltet til Norge? —Men ellers er det vel mange

amerikanske filmer?
Min erfaring er at vi på

«Abraham Larsen»-ekspedisjo
nen har hatt mange gode forbin
delser med Norge over Gøteborg
radio. Vi har hatt sesonger med
opptil 80 samtaler fra feltet, og
jeg tror jeg tør si at 75—80 %
av disse har vært meget gode.
Men tiden og forholdene spiller
jo en meget stor rolle for å få
god forbindelse på kortbølge,
som for eks. nyttårsaften for 2 år
siden hadde vi 10 samtaler som
blev avviklet på ca. 1 time, vi
blev også intervjuet av en Gøte
borgavis som trodde vi lå uten
for Gøteborg, mens man dagen
efter ikke kunne få forbindelse.
Linjeforbindelsen mellom Gøte

«Amerikanerne» dominerer
selvsagt. Og det sendes med både
danske, svenske, engelske, italiens
ke og franske. De siste i relativt
minst utstrekning. Tror nok hval
fangerne foretrekker filmer med
engelsk/amerikansk dialog når det
ikke er norsk tale. Det er jo heller
ikke så godt å tekste alle replik
kene.

En av hvalfangerflåtens mest aktive og interesserte radiotele
grafister er Bjørn Wendt på flytende kokeri «Abraham Larsen».
Han var vel en av de aller første som klarte å få telefonisk forbin
delse mellom fangstfeltet i Antarktis og Norge. Telefonforbindelsen
foregikk riktignok over Gøteborg, men det var allikevel litt av en
bedrift.

Har dere ikke hatt telefonfor
bindelse fra feltet over Bergen Ra
dio?

Jo, vi har også hatt forbindelse
på telefon over Bergen Radio, men
vanskeligheten her ligger i at den
r>e stasjon har for stor telegramtra
fikk på den tiden vi helst ville hatt
forbindelse, men jeg tror nok at
dette vil rette på seg når den nye
kortbølgestasjonen blir utbygd.

ge ganger lure på hvordaVi de kan
greie å avvikle en slik enorm tra
fikk som denne stasjon har}

Noe forøvrig?

Nei, ikke annet enn at jeg vil
be Dem gjennom avisen sende alle
våre venner og bekjente i Sande
fjord en hjertelig hilsen fra ojss i
Durban. |

Radiotelegrafist Wendt er nu knyttet til Union Whaliug Co.s
kontor i Durban i den tid han ikke er på fangstfeltet og han er
derfor flyttet til Syd Afrika. «Sandefjords Blad» har imidlertid he#-
vendt seg til Wendt for å høre hva han mener om sjømannssendin -
gene og radioforbindelsen nu efter de siste forbedringer og foran
dringer:

Hvordan er hvalfangerne som
kinq-operatører?

De er meget flinke til å be
handle filmene. Som regel er det
bare en eller to «kinomaskinister»
på hvert kokeri, og dette er en ga
ranti for at filmene blir godt be
handlet. Både film og apparater er
ømtålelige saker, og det skal ikke
meget til før det, blir striper, «sør
gerénner» eller ødelagt perforering
på filmene. Og jeg kan tenke meg
at den uheldige «maskinist» på
tfyvalfangst ikke ville få mange hel-

ombord hvis man skulle
bli. uten filmunderholdning.

| — Tilbake til sesongens spille
plan for hvalfangerne blir det
ndbn storfilmer med sydover iår?

t— Igrunnen ikke. Vi hadde håpet
på)og var blitt lovet «De beste år av
våk liv» sammen med endel andre
amérikanere i toppklasse, men i sis
ste øyeblikk sviktet de. Vi håper
at det skal bli mulig å få disse med
til neste år. Ellers er det grunn til
å tro, at det av forskjellige grunner
vil bli farre 1§ mm.-filmer av ame
rikansk i)r6duksjon til neste år enn
tilfellet vært de siste år.

Tilslutt hva slags filmer
foretrekker hvalfangerne?

Det er forskjellig. De liker
litt av hvert: gode sang- og musikk
filmer, gode ljstspill, filmer med
sosial tendens q? wild west når
det er riktig fut i sakene, og når
bare skurkene få: den bekomst som.
hver mann av et årlig hvalfanger
hjerte under dem. T)e må jo sitte
der passive seiv, utet antødning til
å gripe inn. Gode «eventyr
filmer» og komedier ei sikker og
god underholdning i et slitsomt
yrke.

Hvorledes er forbindelsen for
øvrig med Bergen Radio?

Den er meget god og servisen
er helt førsteklasses når det gjel
der telegramtrafikk, man kan man-

Med hensyn til mottagnings
fornold for sjømannssendingen for
sjøfolk er denne svært varierende,
uttaler Wendt, særlig efter at man
forandret sendetidene som for hval
fangernes vedkommende bare blev
til det verre. Da Norge er meget
vanskelig å få inn på feltet før kl.
17,30 Greenwich middle time og da
spesialsendingen nu blir sendt ut
kl. 16,00 er det så å si umulig å høre
denne på midtfeltet; men efter hva

jeg har forstått på andre ekspedi
sjoner tror jeg stillingen er noe mer
gunstig på vestfeltet.

Men sendingene høres vel un
der spesielt gunstige f mottagerfor
hold?

Nei, jeg for min. del kan ikke
si at jeg hørte spesialsendingen ty
delig en eneste gang siste sesong på
feltet, mens derimot sendingen kl.
19,00 norsk tid kora ganske godt
inn på 25 m bandet, men her blir
den kraftig forstyrrejt av den hol
landske kringkaster, så noen særlig
fin mottagning er det heller ikke
her.

Det bor jo mange norske i
Durban og Syd Afrika forøvrig.
Hører ; dere bedre der?

Nei, de samme forhold gjør
seg gjeldende her i Durban også. Vi
lytter stadig eft/ir nytt fra Norge,
særlig om sønd agene for å følge
med i fotballen, men har ennu ikke
oppnådd å få 19-sendingen ordent
lig. Og de fleste norske jeg har
snakket med 7nernede er av samme
mening.

Kan JDe si noe om program
mene?

M(-få hensyn til programmene
tror je,g nok disse er populære nok
bare man hadde hørt dem. De send
ingexie jeg har hørt på turene frem
og tilbake til Norge synes jeg har
vært meget bra sammensatt, det er
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ET VELOTMISTET SKIP

bfir vaere utstyrt med :

wincher - capstans - ankerspill - pumper - lyskastere etc. fra

Clarke, Chapman &fCo. Ltd.
GATESHEAD-ON-TYNE

Fortrinsvis fremdrevet av bronsepropeller fra

J. Stone & Co. (Charltoo) Ltd.,

London

Gj elder det tankskip, er disse selvfolgeliig utstyrt med
BUTTERWORTH's automatiske tankspyleapparater fra

Batterworth System lac,
BAYONNE, NEW JERSEY, U.S.A.

Alle opplysninger ved henvendelse til

P. ScoH-Hansen A.s
TLF. 69 63 19 - HOLMEN PR. OSLO
TELEGRAMADRESSE : «PIRATE»

Krisiiansands Mek. Verksted A.S.
KRISTIANSAND 5.

Nybygninger

Skipsreparasjoner
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5 hvalb&ter har wridtoar

propell iår
Sfore uivsdelser vea Ålesund-verfiel som

leverer propellene
Treskipsverftet er omlagt til stålbygging

- 5*
TO««»ww»i«:.

og propeller
Problemet med å bygge en sterk og driftssikker vripropell er noe

som har opptatt ingeniører i mange land i årtider. Idag finnes det flere
typer i bruk, og en av vripropellene som har vunnet anerkjennelse er
konstruert av A. M. Liaaen, Skipsverft og Mek. Verksted i Ålesund, og
patentbeskyttet i ele fleste land. Den bygges på lisens av andre verk
steder.

maksimum av sikkerhet i man
øvreringen. Det er tre hvalbåtet
som ©r i drift med Liaaen-vri
propell. Den nye «Enern» bygget
på Moss, og «Thorørn» og «Thor
slep» ombygget fra damp til
diesel på Framnæs. Dessuten vil
der iår komme i drift ytterligere
2 med Liaaen-vripropell, nem
lig «Thordønn» og «Thorgry»
som også ombygges fra damp ti!
diesel på Framnæs.

A. M. Liaaen er et verksted som
gjennom årene vesentlig har be
skjeftiget seg med bygging og re
parasjoner av fiske- og fangstfar
tøyet

ishavsby. Verkstedet har derfpr
kommet problemer inn på livet som
er eget for båter i- isen. Dette har
bi, a. resultert i et patent på en
spesiell beskyttelsesanordning for
propeller mot storis. Denne anord
ning har vist seg meget effektiv i
praksis.

M/T «Thorsørn»Verkstedet blev grunnlagt av N
A. Liaaen i 1861.

Jahres trålere «Nordhav 4» og
«Nordhav 5» som Kr skal bli
med som hjelpeskip på Sydisha
vet har også Liaaen-vriprOpell.
Som kjent er disse båter bygget
i Tyskland.

Fra begynnelsen var det 1 anlagt
som et treskipsbyggeri, men ved
århundreskiftet blev verkstedet
lagt om til stålskipsbyggeri og mek.
verksted.

levert til A-§THOB DAHL 1954
Liaaen vripropellen vinner sta

dig større utbredelse i skipsfarten,
og verkstedet arbeider med kon
struksjoner som muliggjør propel
lens anvendelse opp til de største
maskinytelser som idag anvendes.

Seiv om Liaaen mek. verksted
med sine 260 arbeidere vesentlig er
en bedrift som fra begynnelsen av
baserte sin eksistens på et lokalt
grunnlag, vil /bedriften sikkert i
fremtiden måtte legge mere vekt på
byggingen av hydrauliske vripro
pellere for et langt større marked.

Kaldnes mek. Verksted A/SSiden da har det skjedd store ting
i fiskerinæringen. Omleggingen
fra seil til damp var bare begynnel
sen. Idag opererer dieselbåter ut
rustet med radar og ekkolodd, asdic
og radiotelefoni, helt borte ved
New-Foundland, andre driver fiske
i Barentshavet, ved Jan Mayen og
Island. I utviklingen av" disse far
tøyer har Liaaen vært det ledende
verksted.

70 VRIDBARE LEVERT

5 THOR DAHL-BÅTER
OG 2 JAHRE-TRÅLERE

Hvalbåtene er i samme stilling
som fiskerbåtene. De krever

Mere enn kanskje noen andre
fartøyer er fiske- og fangstfartøy
ene avhengig av sikker., og nøyak
tig manøvrering. Det var derfor in
gen tilfeldighet at nettopp Liaaen,
et verksted som hadde spesialisert
seg på fiske- og fangstfartøyer, tok
opp problemet med en driftssikker
vripropell.

FALLENIUS & LEFFLERS A/,
GØTEBORG

Liaaen har til idag levert over 70
propellere av denne typen. De siste
tre årene har Liaaen solgt alle vri
propellere på over 600 HK.' som er
levert på innenlands marked. Men
etterspørselen vokser stadig, og for
at kapasiteten ytterligere skal kun
ne økes, og for å kunne bygge de
større propellere som er under for
beredelse er man nu igang med ut
videlser som vil gi maskinverkste
det en forøkelse på ca. 1300 m 2. Be
driften disponerer idag et areal på
bele 40 mål i vestre bydel. Når det
nye maskinverkstedet er ferdig vil
man ialt ha ca. 6000 kvm. maskin
hall og yerksteder.

OGSÅ SKIPSBYGGERI

SkeppsmMklare SUeppshlarerare

Telegramadresse: «FALLENIUS», Gøteborg. Telefon; 17 39 00

jLiaaen har 2 slipper som kan ta
fartøyer opp til 500 tonn, og en fly
tedokk av samme kapasitet. Dess
uten har verkstedet 2 byggebeddin
ger som begge er ca. 65 m. lange.

Verkstedet har efter krigen sjø
satt 8 nybygg, blant dem den før
ste norskbygde ishavsskute av stål,
S/F «Polaris» på 435 tonn med 1200
HK. maskin. KIELER HOWALDTSWERKEI den nærmeste fremtid skal der
leveres 2 isbrytende slepebåter for
Oslofjorden, .og flere fiskefartøyer.

Som kjent er Ålesund en viktig Liaaens vriprope: ;ørre u et ut til! Aktiengesellschaft -KIELlages i s gåver også —iser

.;,,.->>. ? - . .-a

Thf Dahls hvalbåt «Thorørn» har vripropell.

Sjøelefanter finnes
nesten bare

på Syd Georgia
Kosmos -kokeriene under reparasjon ved Kieler Howaldtswerke

for Sydhavssesongen.
Verdens største dyr av selarten

den jettestore sjøelefanten var
engang på nippet til å bli utryddet.
Verst var det for den nordlige ar
ten som levet i øyriket utenfor
Nord-Amerikas Stillehavskyst.. De
fullvoksne hannene når en lengde
på 5 meter og avgir over 1000 liter
tran noe som naturligvis gjorde
jakten på sjøelefantene til en gan
ske innbringende affære. En tid flo
rerte da også en hemningsløs rov
j akt på øyene der de veldige dyrene
hadde tilhold, og det var i siste5-li
ten man kom seg til å fredlyse dem.
Da var det bare en liten hjord på
rundt regnet 150 dyr igjen på et
sted som jegerne tydeligvis måtte
ha oversett øya Guadeloupe uten
for Meksiko.

Nybygninger Ekstraktor-deler

StålkonstruksjonerSkipsreparasjoner

Diesel-motorer inntil 10 000 B.H.K.

Dampturbiner inntil 16 500 A.H.K.

Høy- og lavtrykkskjeler
Utstyr for hvalfangerflåten

Vi Cea&tfX*
Livhåter redningsflater radarmaster

av gfJvannsbestandig- aluminium Vi har til vår rådighet:

4 flytedokker - 2 tørrdokker - 4 beddinger

Norsk Flyindustri A.s Så særlig bedre stillet er imidler
tid ikke den sydlige arten av sjøele
fanten. Engang var det overflod av
den noe og hvert sted i Sydishavet.
Nu finner man sjøelefanten nesten
bare på Syd Georgia. Der er de
visstnok fortsatt gjenstand for jakt,
men det er ikke lenger snakk om

Representant for Norge: WILLIAM GRAM,
L. Grensegt. 5, Oslo.p Salgskontor Stortiiigsgt. 145, Oslo
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Nyco har fått 25.000 hvalhypofyser
3 sesonger

til hypofyser fra" 2 1/2 million griser

ACTH-produksjonen i Norge har et ypperlig utgangsmateriale i hvalhypofysene

Det svarer

De første kliniske resultater av.ACTH- og cortisonbehandling blev
fremlagt fra amerikansk hold i mai 1949. Ideen til å bruke hypofyser
fra hval til ACTH-produksjon utgikk fra Nyegaard & Co. A/S ved fir
maets tekniske direktør, cand. pharm Per Laland. Firmaet henvendte
seg sommeren 1949 til ingeniør Gording i firmaet A/S Thor Dahl og
anmodet om hjelp til å skaffe hvalhypofyser til en forsøksproduksjon av
ACTH. Dette firma sendte straks beskjed til sine fangstekspedisjoner
om å begynne innsamling av hvalhypofyser.

kan skjæres vekk før man går over
til neste behandlingstrinn, som be
står av at man finmaler og tørrer
den rensede forlapp. Derpå gjen
nomgår materialet en rekke ek
straksjons- og rensningsprosesser,
som tilslutt resulterer i et nøyt ren
set ACTH. 1 hvalhypofyse på ca.
15—20 g gir ca. 1 centigram høy
rensét ACTH med en samlet aktivi
tet på ca. 500 internasjonale en
heter. Dette er nok til å holde en
pasient med en kronisk lidelse un
der behandling i 10—12 uker.

BARE INNSPEØYTNINGER
ACTH er bare virksomt når det

gis som innsprøytninger. Man har
to hovedtyper av ACTH-prepara
ter, en type som gir en kraftig og
kortvarig virkning, en annen type
som • gir en mer langvarig effekt.
Den siste type er spesielt egnet til
langtidsbehandling av kroniske
sykdommer.

Fysiologisk virkning:
ACTH utløser produksjonen av
cortison og lignende stoffer i pasi
entens egne binyrer et prinsipp
som karakteriserer med ordet st i -
mulasjonsterapi.Aktivitetsbestemmelse av ACTH i Nyegaard & Cojs biologiske avde

ling. Hypofyseforlappen inheholder 6 hormoner, deriblant det binyre
barkstimulerende hormon eller det adreno-cortico-trope hormon som det
gjeme kalles og som da forkortes med forbokstavene ACTH.

ASTMA OG LEDDGIKT
ACTH undertrykker eller dem

per symptomene ved en rekke syk
dommer. Behandling med ACTH vil
derfor kunne tiene to formål, alt
efter sykdommens art, nemlig 1) å
bringe pasienten over akutte, til
dels livsfarlige sykdomskriser, som
f. eks. voldsomme astma-anfall,
visse overømfintlighetsreaksjoner,
endel øyensykdommer etc. 2) å

Et halvt år sénere mottok Nye
gaard & Co. en henvendelse fra
den daværende president for «Li
gue Internationalé contre le Rhu
matisme», den danske professor
Ejnar Jarløv, som også slo til lyd
for en ACTH-produksjon på basis
av hvålhypdfyser. Denne henvend
else resulterte i at man søkte kon
takt med samtlige norske hval
fangstselskaper, som straks var vil
lige til å igangsette en hypofyse-

Det hersket enighet om
at den tekniske og farmakologiske
forskning på dette området skulle
foregå ved Nyco's videnskapeligé
avdelingér, og som et resultat av
dette arbeide kunne verdens første
foval-ACTH markedsføres av Nyco
liøsten 1951.

100 ganger så meget som en svine
hypofyse, som er det mest brukte
råstoff andre steder. Det innsam
lede kvantum svarer således i vekt
og ACTH-innhold til hypofyser fra
ca. 2 x/2 million griser.

Det er på Nyco fremstilt om
trent 8,5 million internasjonale en-

serer dens virkninger. En annen sak
er det at ACTH-behandling ved å
bringe en sterkt «aktiv» sykdom
inn i en roligere fase, kan gjøre til
standen lettere tilgjengelig for an
nen behandling.

dosering vil man også kunne se
forskjellige andre bivirkninger,
fra filipenser og en mer og mindre
uttalt opphovning i ansiktet («må
nefjes»), abnorm hårvekst etc, og
til alvorligere komplikasjoner som
mavesår og voldsomme psykiske
forstyrrelser. Det er derfor av av
gjørende betydning at midlet bare
brukes under streng lægekontroll,
gjerne i sykehus. Preparatene blir
solgt gjennom apotek mot lægere
sept. ACTH er et eggehvitelignen
de stoff, og vil derfor i endel til
felle gi allergiske reaksjoner. Ved

moderne høyrensningsmetoder er
imidlertid denne risiko blitt bety
delig redusert.

HVALHYPOFYSER
YPPERLIGE

Hvorvidt 'hvalhypofyser fortsatt
vil være av betydning som råstoff
for ACTH-produksjonen, vil av
henge av deres pris i forhold til
andre råstoffer, f. eks. svinehypo
fyser, og også av i hvor stor ut
strekning ACTH vil bli brukt i
fremtiden. Sikkert er det at hval
hypofyser er et ypperlig utgangs
materiale for denne produksjon.

DET VIKTIGSTE
FAREMOMENT

ved bruk av ACTH består i at stof
fet nedsetter kroppens motstands
kraft mot infeksjoner særlig far
lig er det at det kan få en latent
eller «innkapslet» tuberkulose til å
blusse opp og spre seg. Ved over

25.000 HVALHYPOFYSER

2 Vz MILLION GRISER

Når man ser bort fra den første
innsamling til en ren forsøksvirk
somhet, har det vært innsåmlet hy
pofyser som råstoff for produksjon
i teknisk målestokk i 3 sesonger.
Det er innsåmlet ialt ca. 25.000
hvalhypofyser til Nyegaard & Co.
I de to siste sesonger har Jahre
gruppens ekspedisjoner samlet hy
pofyser, visstnok til eget bruk. Det
skal her videre innskytes at også
engelske, hollandske og syd-afri
kanske selskaper har samlet hypo
fyser for Nyco.

En hvalhypofyse veier omtrent

På en velvoksen hval er ikke hypofysen større enn noen få centimeter.
Avstanden mellom punktene på, illustrasjonen svarer til 1 cm i naturen.
Hvalhypofysen består av 3 deler: a) stilken, b) baklappen og e) forlappen.
Det er forlappen som brukes til ACTH.

heter ACTH,  svarende : . til snoe over
1 million ;; midlere dagdoser ved
langtidsbehandling.

dempe eller oppheve plagene ved
endel kroniske, invalidiserende el
ler livstruende sykdommer, som f.
eks. leddgikt, visse hudsykdommer
m.m. Det er viktig å merke seg at
ACTH-behandling i disse tilfelle
ikke virker helbredende på selve
grunnsykdommen, men bare redu-

ACTH ER ET HORMON
som finnes i den fremre del av hy
pofysen, den såkalte «forlapp». Hos
hvalen er denne anatomisk adskilt
fra «baklappen» slik at baklappen
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Studier av hvalens vekst
størrelse og forbruk av føde kan gi opp

lysninger om antallet av hval i Antarktis
Spermkvalen, spiser enorme kvanta med blekksprut og frem.) Med andre ord at man går

over til å operere med «mekaniske
hval». Et beslektet spørsmål har
man i forbindelse med klagene fra
fiskerne i Britisk Columbia. Disse
sier at den store økningen i de siste
tiår av Pribilov-selen har skjedd
på bekostning av silde- og sardin
[fiskeriene. Pribilov-selenes årlige
forbruk av fisk og skalldyr er an
slått til 760,000 tonn, og man hev
der at verdien av dette er mindre
enn verdien av de selskinnene, den
seloljen og det selkjøttmel som blir
produsert. Dette er verdsatt til til
sammen 4 millioner dollars om året.
Sett fra et pengemessig synspunkt,
om enn ikke fra et ernæringsmes
sig, vil det synes mer økonomisk i
dette tilfelle å fange sel enn fisk.

bardehvalen sluker tonnevis med krill

5 mill. krill på tilsammen 2 tonn funnet i 81 fots blåhval

Mr. Robert Clark ved National Institute of Oceanography har i sep
tembernummeret av Norsk Hvalfangst-Tidende skrevet en meget inter
essant artikkel «Hval og sel som en av havets rikdommer». Han påviser
hvorledes menneskene uvettig har utryddet en rekke dyrearter ved å
beskatte dem for meget. Han nevner med anerkjennelse den interna
sjonale begrensning som er foretatt for hvalfangstens vedkommende og
påviser at noe lignende ikke er gjort for selfangsten. Maveinnhold fra en 72-

fots blåhval på dekket til
fl. k. ccSouthern Har
vester». Blant krillen lig
ger noen fisker som er ca.
12 tommer lange.

helst tid av året og på et hvilket
som helst sted innen dens store ut
bredelsesområde.

Vi hitsetter forøvrig noen av
snitt av den meget leseverdige ar
tikkel:

SPERMHVALENS
HOVEDDIETT

MEKANISK HVAL?
Man vet ikke hok om de kvanta

av føde som hvalene og selene set
ter til livs. Dette er et spørsmål av
stor betydning, for hval- og sel
fangsten utnytter for tiden havets
organiske produksjon i form av ol
je, kjøtt, skinn og huder fra de sjø
pattedyr som blir drept. Det er en
kelte som spør om den kapital og
de erfaringer man har fra disse næ
ringer ikke vil kunne overføres til
direkte metoder hvor man utnytter
den krill og fisk som nu er konsen
trert i de produktene man får fra
hvalene og selene (dersom de for
holdsregler man har truffet til å
bevare stammene ikke skulle føre

fulle maven til en 49 fots spermhval
og fant 32 ferske blekkspruter.
Hver av dem målte 7 fot, veide ca.
1P Ibs. og utgjorde % tonn føde.

gitt lengde. Når vi så kan få et no
enlunde pålitelig overslag over
hvalstammenes størrelse og også på
en eller annen måte kan få funnet
ut hvor meget de spiser, kunne dis
se opplysninger kombineres med
studiene av vekst og størrelsesorden
slik at det totale forbruk av føde
pr. år og den totale økning av hva
lens vekt skal kunne kalkuleres og
sammenlignes.

fangst, kombinert med at man øko
nomiserer med fangstmateriellet og
kokeutstyret, noe som vil redusere
de antarktiske ekspedisjonenés sto
re utgifter. Når det gjelder selfang
sten, en industri hvor man ennu har
å overvinne det at skrottene (kjøtt
og ben) går til spille, så er det en
nu muligheter for ekspansjon i syd,
der foretaksomme menn en dag
kan komme til å utnytte pakkisens
stammer av krabbeeter-sel.

Spermhvalens hoveddiett består
av store blekkspruter med fisk som
en utfyllende rett. At en hval som
er nektet den fordel å leve av
plankton, likevel skulle nå opp til
en slik uhyre størrelse og en så stor
tallrikhet, er et tegn på hvilke en
ormt rike forekomster det er av
blekksprut i havområdene. Sperm
hvalene ernærer seg hovedsakelig
på de høye breddegrader og i om
rådene med oppstrøm som f. eks.
Peru-strømmen, skjønt jeg har inn
trykk av at spermhvalen til for
skjell fra bardehvalartene, kan fin
ne noe å spise til en hvilken som

UHYRE KVANTA KRILL
OG BLEKKSPRUT

Vi kan for tiden ikke gjøre noe
lignende overslag når det gjelder
hvalen. Visse tall gir oss imidler
tid en viss idé om de uhyre kvanta
av krill og blekksprut som blir for
tært av henholdsvis bardehvalart
ene og spermhvalene. I sesongen
1946/47 i Antarktis blev den fulle
maven til en 81 fots blåhval anslått
ti"i å inneholde ca. 5 millioner krill
individer, noe som representerer en
vekt på omkring 2 tonn (våt vekt).
I sesongen 1947/48 undersøkte jeg
ombord i «Southern Harvester» den

7 TONN BLEKKSPRUT BLEV
TIL 100 KG HVALKJØTT

Disse to måltidene som er typi
ske nok i områder med stor pro
duktivitet, kan settes i relasjon til
de eneste tallene vi har angående
«energi kontra vekst» hos hvalen
nemlig tall fra en liten grindhval
som bare var fot, da den blev
sperret inn i et akvarium i Florida
og døde ni måneder senere. Den
hadde da vokst en fot og hadde lagt
på seg 200 pund i vekt. For å opp
nå dette hadde den spist syv tonn
med blekksprut.

HVALEN FORMERER SEG
LANGSOMT

4 mill. fat hvalolje
passert av A.s Kosmos

Det gjenstår nu å se på bevarin
gen av disse hvalene og selene. Det
kan hende at begge gruppene blir
utfisket. Hvalene formerer seg
langsomt, og de store bardehval
artene blir kjønnsmodne først 2—7
år gamle. De føder da en unge hvert
annet eller i enkelte tilfelle hvert
tredje år. Selene blir som regel tid
ligere kjønnsmodne, og alle artene
(bortsett fra hvalrossen) føder
hvert år. Men den vanen de har til
å samle seg i tette artsamlinger,
kombinert med deres mangel på
fryktsomhet, gjør at de selartene
som er av betydning forretnings
messig sett, er spesielt sårbare.

En rasjonell utnyttelse av en
hvilken som helst dyrestamme av
henger av kjennskapet til stam
mens absolutte antall og aldersfor
delingen.

i det 25. driftsårVEKSTEN OG HVALSTAM
MENS STØRRELSE

Seiv om det kan sies så lite om
hvalenes forbruk av føde, så vet
man likevel noe om hva hoved
mengden av denne massen forvand-
les til i form av kjøtt, ben og spekk.
En del hval av fem av de største
hvalartene er blitt veiet stykkevis,
og jeg skal få gi noen eksempler:

En 89 fots blåhval veide 120 tonn.
En 75 fots finnhval veide 70 tonn.
En 46 fots knølhval veide 32 tonn.
En 47" fots seihval veide bare I'6

tonn.

Det 25. driftsåret for Kosmos
bragte selskapets samlede hvalolje
produksjon opp i over 4 mill. fat. Så
det får man si passet godt. Det nøy
aktige tallet er forøvrig 4 044 511 fat.
Men tas også med spermoljen som
Kosmos har bragt hjem fra Sydis
havet og andre feiter i løpet av de
25 årene, blir det enda 177 000 fat
å plusse til på toppen. Av hval- og
spermolje har Kosmos produsert
4 221 199 fat.

Maveinnhold fra en 50-
fots spermkval på dekket
til fl. k. «Southern Har
vester. Ved * siden av

En 54 fots spermhval veide 41
tonn.

Fra alle disse data er det blitt ut
ledet formler til beregning av
skrottens vekt (og av hver av de
forskjellige deiene som tilsammen
utgjør skrotten hos hval) av enhver

Robert Clark slutter sin artikkel,
således:

blekksprutene ved kro
ken kan man se en dyp
vannsfisk.

Det er ikke sannsynlig at det vil
bli oppdaget noen nye store hval
felter, og denne industris fremtid
ligger i at det blir drevet rasjonell

•,.? :.
?* * "- -

Ledende firma med mangeårig erfaring som leverandør til hvalfanger-

flåien. Siort lager av skipsproviani, dekksrekvisiia, maskinrekvisiia, oljer
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KLAR FOR «KANTRING»

..*;. : ,: '-te
Ovenfor ser vi en hval som er

flenset på den ene siden. Det er li
ke før hvalen skal «kantres» og en
jollegutt fester jollekroken i stropp
ene så kjevebenet kan bli slepet
frem til forplan'. Men før dette blir
gjort, har flenserne gått løs på hva
lens tunge og barder. På bildet til
venstre blir den amøbelignende
substansen som kalles tunge skaret
løs. Den veier noen tonn og er sær
deles oljeholdig. Det sorte. svelget
er munnhulen til hvalen og et mer
originalt og rummelig badekar er
det vanskelig å få.

Bardene sem før var et eftertrak
tet biprodukt er nu det første som
blir «dumpet» til sjøs. De blir kut
tet løs fra munnhulen, en toppjolle
blir festet til barden og nu kommer
det an på vinsj eguttén. Han skal
jonglere vinsjerattet slik at barden
begynner å svinge mot skutesiden.
Det er den såkalte bardeslengen.
Akkurat i det øyeblikk at bardens
pendelbevegelser er . kommet så
langt at den syinger over rekken er
en flenser påpasselig fremme og
kutter av barden like ved stroppe
festet og barden faller i havet.

Det begynner med at båsen går rundt i gangene i trebunner og' islender og kakker på døren til
liver lugar. På samme tid litt barsk og munter, sier han: Det er hvalfangst, gutter. Signalet er der-
med gitt til at karene må komme i planstøvlene og dongerydressen. Fiskevinsjen kviner og hvalkloa
dundrer nede i opphalingsslippen. Formannen på akterplan' står seiv med fingeren på en rød knapp som
setter signalklokken igang hos matrosen som kjører hvalspillet. Matrosen ser hverken hvalen eller kloa.
Guttene ved klovinsjene sørger for at kloa kommer i posisjon rett aktenfor hvalspælene og ved et
trykk på knappen: og en håndbevegelse sørger formannen for at det blir gitt slakk akkurat i det be
leilige øyeblikk og hvalkloa kniper seg fast i hvalhalen. Og så setter hvalspillet igang. Da fortoner det
hele seg som vi ser på bildet ovenfor. Hvalen blir trukket inn på akterplan' og flensere skjærer de
første snittene i spekket. JollegutLene kommer med knevier, fester dem i spekkremsene, hekter på en
jollekrok og vinsjene sørger for at hvalen blir skrelt som en banan. Det store hjulet er nu satt igang
ombord i fl. k. «Kosmos III». v

SPEKKET NED I DYPET

.. Spekkskjærere'og krokgutter har
forlengst gått løs på spekkflengene
fra hvalen som blir flenset. — Det
harde ryggspekket blir skaret i ter
ninger og puttet ned på Hartmans
apparåtene. Bukspekket er mer
føyelig og det blir trukket til værs
i en av toppjollene. Enden av buk
spekkremsen blir av krokguttene
lirket ned i kokehullet og på et av
bildene nederst til venstre er en av
spekkskjærerne i ferd med å skjæ
re snitt i bukspekket efterhvert som
det blir låret ned i kokehullet. Det
glir da lettere ned og mulighetene
for at det skal stoppe til kokehullet
blir mindre.

HVALEN LEMMES

Hvalen er blitt flenset på begge
sider og nu skal den flyttes. Jolle
gutten for lemmerne på forplan'
sørger for at wiren fra «framhive
ren» blir festet til halestroppen på
hvalskrotten. Skrotten blir bugsert
gjennom «porten» og nu er det sel
vo storslakterne som begynner å
svinge med knivene. Lemmere og
lemskjærere kutter hodet løs fra
kroppen på hvalskrotten. Kjøtt
fi]etene blir skaret løs så selve
hvalryggen blir fri. Ovenfor til
høyre ser vi lemskjærere som bry
ner knivene og' et par av dem er
igang med sin blodige jobb.

grunnen og på bildet ved siden av
ser vi at både sagen og «Rødbøl'n»
har gjort sin plikt. To karer fra
bengj engen har nu plasert krokene
sine og det er nest før at «rygg
piecen» skal tippes ned i kokehul
let. Det krever både kløkt og be
regningsevne å få en litt for stor
«rygg-piece» skikkelig ned i dypet.

Hvalens innvoller kan til nød
«dumpes», men som oftest havner
de blant det andre råstoffet nede
på «Kværnene». Tarmdyngene lig
ger på plan og skjelver i vind og
skinner i perlemorsglans. Det er litt
av et syn, men mindre hyggelig er
det å stikke armene nedi maveinn
holdet til oppunder armhulen. Luk
ten av en vanlig landsens do er rene
4711 mot hvalens maveinnhold.

ALL KJØDETS GANG
Hodet er skaret opp i passende

stykker og ribbenene er skaret løs
fra bryst- og ryggkjøtt. Alt er put
te t ned i de sultne kokehullene.
Men det går ennu en del nedpå.
Kjøttet blir gjerne brukt til å topp
fylle «Kværnene-». Det føyer seg
bedre og blir det skaret i passelige
flenger går det ganske mange tonn
nedi efter at «Kværna» tidligere er
nesten full av ben. Kjøttfyllingen
foregår med hjelp av vinsj, eller
«snelle» som de kalles, vinsj ene som
har horisontal trekkretning. Bildet
til høyre viser denne siste fase av
«all hvalkjødets gang».

KJEVEBENETS SKJEBNE

Kjevebenet går også sin endelige
skjebne imøte på forplan'. Det blir
opphengt i to stropper og til venstre
ser vi en av lemmerne skjære løs
«truskene». «Truskene» er noen
harde kjøtt- og spekklunser som
sitter der kjevebenet er festet til
resten av hvalens hode. Efter at
kjevebenet er renset for spekk og
kjøtt skjærer en av bensagene det
opp i passelige stykker så det går
lett ned i kokehullene.

Efter at «Kværna» er skalket, er
hvalens gang begrenset til rør og
kar. Vi ser ikke noe til livalen len
ger, vi hører bare at det suser og
renner i rørene. Et lite glimt av ol
jen får vi når den passerer separa
torene. Men snart er oljen vel for
vart på tankene under kokeridek
ket hvor den godgjør seg inntil den
igjen blir destillert og omdannet til
alle de produkter som hvaloljen
idag gir råstoffet til.

«KVÆRNA» SKRUES
Den siste som ser råstoffet før

det er forvandlet til olje, limvann
og graks er skrueren. Råstoffet blir
kokt under høyt trykk og kokehul
lene må skrues forsvarlig igjen og
efter visse regler. Men fy for en
grisejobb, sier skrueren som titter
opp fra sitt arbeide.

LITT AV EN RYGG

Bildet nederst til venstre gir oss
et glimt av hvor velvoksen en hval
rygg er. Dette er en blåhvalrygg og
den høye kammen må knekkes med
«RødbøFn» som ryggkniven popu
lært kalles. Bensagen venter i bak-
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Fre da g 8. oktober 1954

Eit godi hvalkanon
er Ib it iv 4 k fangsten

800 kanoner er produsert
sideo starten

Med blitz ©g blyant i Koogsberg Våpenfabrikks
hvaHangslavdelføg

Her liker jeg meg. Her er et arbeidssted som tilfredsstiller min
virketrang. Nu har jeg vært her i fire år, og når jeg ser tilbake på den
tiden, er jeg meget tilfreds. De aller fleste av arbeidene utføres på ak
kord så fortjenesten er god. Naturligvis er det meget å gjøre, men det
er bare hyggelig. Den unge lysluggete gutten smiler tilfreds mellom
hver gang han tar seg en munnfull brød og en slurk av melkeflasken.

Vi befinner oss i en av de store arbeidshallene på Kongsberg Våpen
fabrikk. Denne fabrikken blev opprettet i 1814 vesentlig for å sysselsette
de mange håndverkere som var blitt ledige efter sølvverkets nedleg
gelse. I 1924 gikk Våpenfabrikken over til militæretaten og den første
offentlige fabrikkbygning, som ennu står, blev bygget i 1831.

900 niaim

beskjeftiges

som spesielt her i fylket gav seg
utslag i en god levestandard.

Verdifullt
samarbeideSiden er  det'bygget meget på

Våpenfabrikkens område. Fabrik
ken og dens virkeområde er utvidet
betraktelig og idag beskjeftiger fa
brikken omkring 900 mann. Nett
opp nu er man iferd med nye utvi

Mange tilfredse hvalskyttere ut
talte sin anerkjennelse over denne
hvalkanonen. Men hvalfangeren er
kjent som den der sier sin hjertens
mening om alt og alle. Seiv om det
til sine tider kan være lite hygge
lig å få kritikk, skader det ikke med
sunn kritikk.

Ulleberg iferd med å sette kilen på plass.
deiser. Entreprenørfirmaet Selmer
& Co., Oslo, har en stor arbeids
styrke i akvititet. Isommer har Vå
penfabrikkens egne folk hatt man
ge vanskeligheter. (Det har vært
trangt om plassen i alle avdelinger.
Men seiv om afbeidsforholdene ikke
har vært de aller beste, er arbeidene
blitt utført efter programmet. Noen
forsinkelser har naturligvis opp
stått, men ikke så vesentlige at
kundene har merket dem. Et
stort nybygg reiser seg og planen
er at dette skal stå ferdig 15. de
sember iår. Her vil man få velferds
rOm, spisesal, avkledningsrom med
bad og badstue. Store gravemaski
ner går for fullt for å gi plass til
fabrikkens fjerde store montasje
hall.

en hektisk sommersesong ved ka
nonavdelingen, men seiv om plas
sen for tiden er liten, har arbei
det gått tilfredsstillende. 180
hvalkanoner er blitt overhalt og
eftersett og bringes i disse dager
sydover for gjennom en hektisk
og forhåpentligvis lykkebringen
de sesong, å skaffe store verdier
til Norge, sier seksjonssjef Mik
kelsen. Våpenfabrikken får hval
kanoner fra samtlige norske og
engelske ekspedisjoner. Også
Chile, Peru og Island er godt re
presentert. Mest hektisk er det om
sommeren, men også gjennom
vinterhalvåret drives det eftersyn
på hvalskyts. Vi har jo somme
rens fangstsesong blant annet på
norskekysten.

enig om at den er like hektisk som.
på Våpenfabrikken. Alt skal gjøres;
klart. Kongsberg må ikke forårsake
noen forsinkelser. Man står derfor I
intim kontakt med rederiene for å.
høre når ekspedisjonene skål for
late hjemlandet., t)et er ikke alltid
like lett å få ordnet det slik at de
og de kanoner skal stå ferdig til den
datoen, mens kanonen ved siden en
nu kan vente en ukes tid.

Hvalfangeren gir sunn og velme
nende kritikk, det kan Våpenfa
brikken bevise. Gjennom årenes løp
har utallige skyttere funnet veien
til Kongsberg, og studert hvalka
nonens utforming og vedlikehold.
'Blant de som. spesielt var interes
sert må nevnes avdøde hvalskytter
Arne Skontorp fra Tønsberg. Hver
sommer besøkte han Våpenfabrik
ken for gjennom samarbeide å kom
me frem til best mulig resultat.

-I 1952 kom forbedringene. M/5'2
er et resultat av ypperlig samar
beide og Kongsberg Våpenfabrikk
vet å sette.pris på de norske hval
skytternes store interesse. Her var
man kommet frem til et resultat
som. for skytteren hadde verdifulle
forbedringer. Ventil med glyserin
presse for kontroll av bremsen og
eventuell! efterfylling ay bremse
væske gjennom stempelstangen,
forbedrét avtrekkermekanisme på
skjeftet, ladesikring på håndtaksar-

Reklamasjoner

og klager er ukjent

Efter hvert som hver del blir fer
dig skal det hele monteres sammen.
Røret ligger der nymalt og pent,
smurt på alle tenkelige og utenke
lige steder, klart for å ta imot alle
store og små gjenstander som utgjør
hele m/26 eller m/52. Formannen
for denne avdelingen er Magnus
Venås som nettopp har hvalka
nonen som spesialfelt. Her har
Venås funnet, et interessant og læ
rerikt virkefelt og uttaler seg meget
tilfreds fordi reklamasjoner og kla
ger nærmest er ukjent ved dette
arbeidet.

lende gjennom hele sesongen og in
gen skal ha lov til å si at en eller
annen feil skyldes Våpenfabrikkens
folk. Ulleberg benytter anledningen
til å spørre hvordan stemningen i
Vestfold er i disse.dager. Vi blir

Gode kunder,
som allikevel utgjør en minoritet,
er hvalfangstrederiene. Like viktig
som geværet er for infanteristen er
hvalkanonen for Vestfolds hoved
næring. Produsenten Kongsberg
Våpenfabrikk er til fulle klar over
dette og har gjennom decennier
gjort alt for å komme frem til til-

«Vi vil alltid gjøre vårt beste til gavn for

hvalfangsten og yde Vestfold og derigjen

nom det ganske land, den service de har

800 kanoner

på 28 år
fredsstillende og god redskap for
hvalskytteren.

Våpenfabrikken fikk den første
hvalkanonen i 1919. Det var fra
Christiania Spigerverk og oppga
ven blev å demontere den. Siden
blev kanonen omarbeidet og for
bedret, og fabrikken fikk da sin
første 1920-modeil munnlader.
Efterhvert blev produksjonen av
hvalkanoner øket, men modellen
tilfredstilte ikke de stigende
krav. M/26-modell baklader som
har holdt seg konstant siden, dog
med noen forbedringer som vi
finner på m/52, utkjempet en in
tens kamp på salgsfronten med de
svenske Boforskanonene. Kongs
berg Våpenfabrikk har siden den
gang levert ca. 800 kanoner og
man må vel ha lov til å si med
seksjonssjef Mikkelsen at det var
heldig at Våpenfabrikken til
fredsstilte de norske hvalfangst
rederienes folk på kanonområdet.
Hva ville ikke gått tapt i verdifull
valuta hvis man alltid måtte til
Sverige for nyanskaffelser og
overhalinger?

krav på», sier seksjonssjefen,

salgssjef Olav Mikkelsen
Mange husker nok de" ypperlige

Boforskanoner fra Sverige. For
ladderen gjorde underverker og
den står sin prøve like godt idag.

Hvalskytteren er konservativ,-
hevdes det, Kongsberg Våpenfa
brikk kan skrive under på det. Det
tok tid før Våpenfabrikken kom inn
hos de forskjellige fangstrederiene.

i Det var de yngre hvalskytterne som
forlangte bakledningskanonen fra
Kongsberg. Gamle skipsreder Nils

'. Bugge huskes fortsatt godt blant de
eldre arbejdere og funksjonærer på
Våpenfabrikken. Bugge maste på
nye kanoner. Han gav seg ikke i
sine bestrebelser på å skaffe det
aller beste og mest hensiktsmessige
for hvalfangstens folk.

men, plasticskjerm (beskyttelses
skjertn) på skjeftet, automatisk ele
vasjonstopper som bevirker at ka
nonen blir stående i skuddstillingen,
er ting som Kongsberg Våpenfa
brikk har fått ros for efter gjen
nomføringen.

Mikkelsen forteller at ordres
på nye kanoner er rent minimale.
Ide første årene efter krigen blev
det ekspedert mange nye kano
ner fra Våpenfabrikken. Idag
har man ikke det samme behovet.
Levealderen på en kanon er van
ligvis B—lo år og når vedlike
haldsarbeidet utføres hvert år,
trenges ikke så mange nyanskaf
felser. De aller fleste fangstrede
riene er idag oppmerksomme på
det lønnsomme ved å la Våpenfa
brikken foreta det årlige eftersyn.
Utallige kroner spares gjennom
dette arbeidet.

«Hvalsesong»

på Kongsberg
Efter hvert som hvalflåten ankrer

opp i Tønsberg, Larvik og Sande
fjord og mannskapene får seg en
velfortjent ferie efter en lang og
slitsom sesong, begynner selve
i«hvalfangstsesongen» for kanonav
delingens folk på Våpenfabrikken.
Overhaling og ieftersyin er uhyre
viktig. I billass på billass hentes
kanonene opp fra hvalbyene. Kano
ner som langt fra er noe pent syn.
Rustne og fæle kommer de til «mot
tagerstasjonen», mens de idag står
ferdigmontert og ligger lagret for
en ny hektisk sesong i Sydishavet,
i den aller beste orden.

I 1'9'25- kom Kongsberg Våpenfa
brikk på markedet med den ver
denskjente hvalkanon m/26. Årene
som kom gav gjennom dette red
skap verdier til Norge og Vestfold,

I «mottagerstasjonen» blir kano
nen demontert og hver eneste del
blir eftersett pinlig nøyaktig. «Kon
trollen» bruker fintfølende instru
menter og alle målinger hva enten
det nu er rørets tverrsnitt eller en
pakningsutskiftning noteres de inn
på et kort, som hver eneste kanon
har i kartoteket. Derved kan man
følge kanonens slitasje og finner
man den unormal et år, vel så tar
det ikke lang tid for Våpenfabrik
kens rneget kvalifiserte folk å finne
frem til årsaken.

Prøveskyting

og kurser
Formann Magnus Venås har også

vært på feltet og kan overfor sine
kolleger fortelle mangt og meget
om hvalfangsten. Under vår sam
tale kommer vi inn på den elektri
ske avlivningen som Våpenfabrik
ken allerede før krigen var meget
interessert i.

Vi blev meget elskverdig mottatt
på Kongsberg Våpenfabrikk av
salgssjefen for hvalkanon- og kon
torseksjonen, Olav Mikkelsen.
En meget interessant og givende
rundgang i fabrikken gav oss til
fulle bevis for at her utføres et in
tenst arbeid for å bringe norske vå
pen opp til høyest mulig standard.

Tilgangen på overhalinger
av hvalkanoner har iår vært noe
større enn tidligere. Det har vært

Hektisk på Det er ikke lett å få elektrisi
teten og vannet til å gå ihopes som
et forlovet par, sier Venås. En
ting som gleder ham meget er imid
lertid prøveskytingen som han er
med på hvert år. Venås minnes
med stor tilfredshet den gangen
man for et par år siden drev prøve-

Kongsberg også
På vår rundtur treffer vi unge og

eldre i ferd med å legge siste hand
på kanonens forskjelligste deler.
Ulleberg er ivrig opptatt med
kilen. 'Den skal fungere tilfredsstil-KITTELSENS PATENTMETALL

Lagermetall
for alle feeliov

THE BELDAM PACKING & RUBBER CO. LTD.
Paikninger fra pionérfirmaet oppfinneren av den mo
derne semi-metalliske paknling fåes i stort utvalg fra
våre depoter i alle 'de viktigere havner 'hele verden over.
Legg" merke til kvalltetsmerket : Beldam's Pilot Seal.
Pakninger uten< dette merke er ikke våre.Hans Kittelsen

QuSåxK l^oCi^Hc^t,DET FØRSTE BELDAMDamstredet 10, OSLO Telefon 41 66 28
Telegramadresse : Patentmetall Etabl. 1892 Oslo, Tollbugt. 4 Sentralbord 42 69 93

Salgssjef Olav Mikkelsen,
vår elskverdige omviser

Vi er leverandøren* til

Hvalfangstflåten av

DIESELMOTORER

DIESELAGGREGATER

T3EEDET?

DAMPDREVNE LYSAGGREGATER

OSLO

MOORE-McCMMACK  gQj

Amerleasa ScaaAic Line (liill^^rf

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

Moderne skip, gjennemsnittsfart 17V2 knop,
utstyrt med tanker for transport av olje,

samt fryse- og kjølerum.

Agenter i Sandefjord :

STØKKEN & STENSETH

Telefoner : 3830 - 3471 - 3472

HOYTTALERAHLEGG

FOR HVALBATER

og for alle typer HANDELSSKIP
Fabrikaniter :

ELEKTROFON A/B STOKHOLM
Alle opplysninger ved

H. HAG EN & S 0
Arbiensgate 9, Oslo Telefon 44 12 35

Telegramadr.: KAPTHAGEN



NILS E. NATVIG
SKIPSMEQLER

OSLO

Telegramadresse: NATVIGTANK Telex. Oslo 1163 Telefon 33 43 66. 33 43 60

Lev vel og velkommen igjen!
Sklidd skal da smelle og linene slå
krøll over bølger og blikker

planene lave av fett kjøtt og
blod

grådige stålkjemper dirre !

Det blir en innsats, en dyst og spill
efter de lovsatte regler
og med et utstyr som holder og går

skaffet tilveie her hjemme.

Vaktene seiv kan gå j agende fort
bare man slipper å vente
lenge på jag eller hval under hekk

som det iblant jo kan hende.
En av de store damphamrene i bruk.

skyting på en medbragt hval i San
defjordsfjorden.

I årene like efter krigen var det
stadig kontingenter av styrmenn
som av rederiene blev sendt til
Kongsberg, for nærmere å få et inn
blikk i kanonens oppbygging og
funksjonering. Både Våpenfabrik
ken og styrmennene syntes å ha
stort utbytte av dette intime sam
arbeidet. Her var det anledning til
å komme med spørsmål og Våpen
fabrikken la stort arbeid i under
visningen. Gjennomskårne modeller
av hvalkanonens deler gav på en
glimrende måte hvalskytteren in
spe rede på hva de gjennom seson
gen hadde å handtere. Idag har man
ikke de årlige kursene, men fortsatt
er der mange som i sommerens løp
besøker Våpenfabrikken og de blir
vel mottatt for nærmere utdyping
av deres yrke.

ter å skjære ut med autogen. En der heller foretrekker å dra Lågen
dreier må være nøyaktig. Hans ma-j laksen opp med «finere» redskap
skin gir idag anledning til å arbeide
med pinlig nøyaktighet. Kongsberg
Våpenfabrikk har en dreiemaskin
som kan arbeide på tusendels mili
meter. Dette tyske redskapet står i
eget avlukke der temperaturen
gjennom hele året holdes konstant.
Vedkommende arbeider som betje
ner den, pleier den store, men nøy
aktige ruggen som koster ca. }4
million kroner, som det skulle være
et lite barn. Maskinen brukés i alt
vesentlig til å lage Våpenfabrik
kens forskjelligste redskaper.

Flere hvalfangere
Hjemturen kan nok bli lenger enn

lang
seiv om det stadig arbeides
for å få rengiort og nymålet alt
innenbords før man er hi emme.

Det er ikke båre formann Venås
som har tatt del i hvalfangstens
sorger og gleder. Vi treffer Edvin
Aas som i flere sesonger har vært
med «Southern Harvester».. Over- Lenger enn lang blir den sikkert

for den
som «ikke vet noe sikkert»
eller for den som vet sikkert at han
hjemme vil møte ny glede !

vintring på «Øya» er heller ikke
ukjent for Aas som gleder seg til å
komme ut igjen iår.

Edvin Aas er gjennom sommer
halvåret beskjeftiget med kanon
montasjen og jobben på feltet består
i å smi, mens jernet en varmt. Som
smed er han kommet i kontakt med
kokerikjelens lokk. 'Når deler av
harpuner sammen med de utallige
tonn hvalkjøtt, presser mot lokkene
kan det svært ofte oppstå de stør
ste besværligheter med å få åpnet
låsene. Edvin Aas har imidlertid
funnet frem til en utmerket patent
på låsemekanismen som gjør det til
en lett sak å åpne lokkene selvom
trykket har vært aldri så stort. Aas
har nii solgt patenten til Kværner
Brug.

Hvor meget fikk De betalt for
den?

Fritiden kortes med sang og musikk,
løyer og idrette og annet

medens i stillhet vel olaner blir
, lagt

for første sommer og siden
Treningscentrum

ved Lågen

.Hver ny kanon må prøvesky
tes, sier Mikkelsen som beklager at
man ikke kan foreta prøvingene i
«ekte» farvann.

Sjøen går tung i den høstlige kveld, fjorden. Og går de i lyse
brenningen bruser og drønner. flagget helt akter blir deres
Skumsprøytet glitrer i måneskinn- «Lev vel».

streif Hjemmene flagger det samme!
mellom de drivende skyer.

Bølger med glitrende skumskav
ler påÅrlig vedlikeholds-

Våpenfabrikken har naturligvis
sitt trennigscentrum for alle sine
våpenprodukter. Dette ligger like i
nærheten av Lågen og her skytes
det inn i en solid sandvoll. På vårt
spørsmål om det har funnet sted
uhell, svarer Mikkelsen at det
eneste som har hendt var at punktet
hvorpå selve kanonrøret hviler i
«vugga», ikke tålte belastningen og
røk. Man regnet her méd at det
fantes spenning tilbake i godset som
ikke tålte påkjenningen. Hadde
slikt hendt på feltet kunne det blitt
meget skjebnesvangert. Under
prøveskytingen benyttes adskillig
kraftigefe ladninger enn hva tilfel
let er på feltet.

arbeide, vil så en vårdag slå lystig
følge med fangstmenn som land

kjenning får
lenge før kysten kan skimtes!

Utenfor skjærene vugger et skips
ensomme akterlanterne.
Kystfyrets blink er det siste «Lev

den største nøyaktighet og fagmes
sig utarbeidelse i det beste råmate
riale som kan skaffes, skulle tilsi
minimale feil på kanonen. Kongs
berg Våpenfabrikk har heller ikke
fått særlig med klager. Det solid
utførte arbeidet hvorpå der står en
plate med Kongsberg Våpenfa
brikks emblem og kanonens bygge
år, gir garanti på selve. utformingen,
«men ikke på at gutta får hval»,
sier Mikkelsen smilende.

Tusener tanker og bønner og håp
' — budskap vil også vei finne
til landets djerve provinser i syd,
bygget av stål og mobile! Velkommen velkommen vel

kommen hjem!Å, du vet det blev en slump,
sier Aas lurt. Vi tviler ikke på
det.

mannskapet får med på ferden
Traust under Sydkors og Sydis-

Nyss lyste skipet i fjordleden opp
med mange blinkende rader.
Dampfløyt og lys fra ventilene var
siste «Lev vel» til dem hjemme.

havssol
eller i uvær og tåke

skal bæres i eterens bølger
til dem mens landet så blått

stiger fremIdet vi forlater Kongsberg Vå
penfabrikk, et våpencentrum i
vekst til gavn for hele folket, ber
Olav Mikkelsen oss hilse hvalfan
gerne og ønske dem en riktig fin
sesong.

skål så en fangst og foredling stå på fjordfavnen åpner seg forut!jevnlig en årstid til ende.
Skip er gått foran og flere skal gå
fulgt av den tallrike flåte
dristige fangstbåter mil efter mil
helt ned til Sydhavets feiter.

Flåten med øvede fangstmenn om
bord

og sterke, tekniske krefter
Vi følger byggingen av en kanon

fra de store smelteovnene sora luag
fyres ved hjelp av olje. De store
klumpete deiene går videre til her
ding, utskj æring, dreiing på de gi
gantiske maskinene o.s.v. Før i ti
den tok utskj æringen av for eksem
pel en «vugge» hele to dager. Med
kraftige bor blev hull for hull, la
get. Idag tar det bare noen minut-

atter med held og med dyktig- / y^^t/P^v
het skal &

skape verdier for landet.

«Vi vil alltid gjøre vårt beste
for hvalfangsten til felles gavn
for alle fra toppen og ned til yng
stemann. Vi er interessert i vår
del av arbeidet og håper vi fort
satt kan yde Vestfold og derigjen
nom det ganske land den service
de har krav på».

- Vi! kommer imidlertid ikke i
forbindelse med vann under den
vanlige prøvingen, sier Mikkelsen
som ikke er særlig stemt for vårt
forslag å skyte i Lågen. «Det kan
resultere i fersk fisk tatt med grov
kalibret skyts», sier seksjonssjefen,

Døgn efter døgn vil de friskt
stevne ut

J a c.

Formann Magnus Venås beundrer ca. 60 nyoverhalte hvalkanoner.

Gjennom vekslenue tider og kår /
har-den indiske kvinne visst å be- /

vare en naturlig, fornem verdighet "/_.-••
i holdning og opptreden. Rank og xgjSk
dronningaktig bærer hun sin enkle sari.

I det myldrende C'ale

Im i over 200 havnerlerer Shell Marme F

Oljene er over alt av ,

og den beste service b

HELL HARINE LUBRICANTS AND /eRVICI

NORSKE SHELL
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Vestfold Yikleri

Innehaver: Anders Andersen

Telefon: 13189 Privat: Slagen 213

Stoltenberggaten TONSBERG

God tnv God fangst

SPESIALITET:

Yikling og reparasjon av dynamo er og motorer for skips- og hvalfangstflaten



Kosmos IV's første hvalcupmesterskap
KON TIKI-FARERNEHvalcupen befester sin popularitet ytterligere

Ypperlig finale-arrangement av Balaena tok sjansen på vind og strøm

hvis De ikke tar slike sjanser, brukHvalcupens 8. efterkrigs-arrangement er iår ført vel i havn. lår
som ifjor (og også i 1952) var det påmeldt 13 lag i Hvalcupen. At antall
deltagende lag år efter år holder seg på det samme høye nivå, skulle
være det beste bevis for at denne hvalfangernes årlige fotballturnering
har sin sikre og populære plass og at den avgjort har sin store beretti
gelse. Hvalcupen er blitt en tradisjon et innslag i sportsbildet vi ikke
vil være foruten.

Abraham Larsen hadde selvsagt
intet å si mot sterke Kosmos IV.
Det var aldri spørsmål om hvilket
lag ville vinne det kom bare an
på hvor meget det siffermes
sige resultat ville bli i «Firer'n»s
favør. Det blev B—o.8—0. Og dermed var
det klart for finale-oppgjøret

Balaena—Kosmos IV.

,M(tcyc' kjeUåJtafåeA,
Fortiindrer stenavsetninger, holder olje
dråpene oppslemmet, gir rette alkalitet
og fosfatoverskudd i vannrørskjeler
Over 60 norske hvalbåter har brukt
«ALFLOC» kjelestoff i sesongen 1953-54.

KOSMOS IV MESTER
Finale-kampen gikk av stabelen

på gressbanen i Tønsberg i Bala
enas regi. Og arrangøren hadde san
nelig ikke spart seg for å lage en så
festlig ramme om finalen som vel
mulig. Det er ingen tvil om åt dette
finale-arrangement er det hittil be
ste i Hvalcupens historie. Man had
de latt trykke et innholdsrikt og
morsomt program. De 22 spillere løp
samlet inn på banen, annenhver en
fra de to lag. Midt på banen skiltes
lagene ad og løp hver til sin bane
halvdel. En liten guttepjokk med
Balaena-drakt var maskott, med et
digert spørsmålstegn på draktryg
gen. Balaenas tilhengere og suppor
ters var alle utstyrt med vimpler.

Det blev en god finale-kamp. Og
Balaena viste seg til å begynne med
sterkere enn antatt på forhand. Kos
mos IV hadde imidlertid mer kondi-

Salg og service gjennom
representanten

HOLGER ANDREASEN A/s
AKERSQT. 8 OSLO TLF. 4126 64

sjon, og hjemmelaget falt stort av
éfter pause da Sandefjordsguttene
dominerte. Sluttresultatet blev 5—2
i Kosmos IV.s favør. Et høyst for
tjent mesterskap.

Knestående fra venstre: Finn Nilsen, Rolf Norman Pettersen, Arnulf
Norum, Paul Paulsen, Nils Fenn. Stående fra venstre: Leif Hansen,
Einar Glafsen, Thorbjørn Svenssen, Einar Gleditsch, Sigbjørn Sondresen
og Leif Holand. 8 CUP-MESTERE

Fra Hvalcupen blev satt igang i
1947 og frem til idag er det kåret
8 mestere. Norhval og Sir James
Clark Ross har sikret seg to mester
skap hver. Videre kan Grytviken,
Pelagos, Balaena og endelig Kosmos
IV smykke seg med tittelen Hval
cup-mester.

Følgende lag meldte seg på til
Hvalcupen 1954:

Thorhammer
Kosmos IV
Thorshøvdi
Kosmos 111
Husvik Harbour
Thorshavet
Southern Harvester
Leith Harbour
Abraham Larsen
Sir James Clark Ross
Norhval
Pelagos
Balaena.

måtte dessverre trekke seg fra opp
gjøret med Balaena som dermed
fikk walk over sammen med Thors
hammer.

2. RUNDE
Mesterskapets «to store» trakk

sammen i 2. runde. Vi fant en viss
grunn til å betegne dette oppgjør
mellom Kosmos IV og Ross som den
«moralske finale». Det blev en hard
og spennende kamp som Kosmos IV
vant med I—o. Thorshammer slo
Southern Harvester med 2 mål mot
1, mens Kosmos 111 måtte bite i
gresset for «runner up», Balaena.
4—o vant Tønsberg-karene. Abra
ham Larsen hadde walk over og
gikk for første gang til semifinalen.

SEEDING AV LAGENE?
Sandefjords Blad har tidligere

slått til lyd for å la cupen bli  av
løst av serie. Ledere innen.hvalfan
ger-fotballen har erklært seg enig
i dette syn, i prinsippet. Men de
hevder, og sikkert ikke Uten rett,
at en serie vil vise seg vanskelig,
for ikke å si umulig, å gjennomføre
i praksis. Ikke minst på grunn av
de økonomiske problemer som vil
reise seg i forbindelse med serie
systemet, som jo betinger langt
flere kamper og reiser enn tilfelle
er nu. .

Det er ialt 13 lag et antall som
tydelig viser at Hvalcupen blir om
fattet med samme interesse og er
like populær som tidligere.

La oss så ta en liten titt på hvor
dan de forskjellige runder forløp: I SEMIFINALEN

1. RUNDE
var det én - fullstendig apen kamp

og én helt sikker. De fire som
kjempet om' retten til finaleplass
var

Thorshammer—Balaena

Norhval hadde den lite misun
nelsesverdige oppgave å møte Ross.
Fjorårs-mesteren var selvsagt stor
favoritt og vant da også lett med 5
mål mot 1. Noe overraskende gikk
Abraham Larsen bort og banket
Pelagos med I—o,1 —0, mens Kosmos 111
såtte Husvik Harbour utenfor, også
med I—o.1—0. Southern Harvester slo
Thorshavet 3—o. Kosmos IV, me
sterskapets store favoritt ved siden
av Ross, viste Thorshøvdi vinter
veien med 12—0. Leith ' Harbour

Hva så med seeding av lagene
i Hvalcupen? Vi har luftejt en
slik ordning i hvalfangerfotball
kretser, og forslaget har vakt in
teresse- Ved en viss seeding av
lagene ville man oppnå at også
svakere og dårligere lag kunne
være sikre på å overleve første
runde, samtidig som man kunne
forhindre at de to teoretisk beste
lag møtes i den innledende run
de. Store fordeler kunne man
således oppnå.

Kosmos. IV:—Abraham Larsen,
Det blev, som ventet, hardt og

jevnt i oppgjøret mellom Thors
hammer og Balaena. Oppgjøret
endte uavgjort 1 ;—1 (vi hadde klok
kertro på «Hammerm» denne gang).
I omkampen i Tønsberg viste Bala
ena seg som det sterkeste laget, og
dets I—o seier var heller i under
kant. '   " •  "-

Olav RingdalHyggelig idrett ved Ekvator
SKIPSREDERIKabaretter dg

idreitsstevner gir
hvalfangeme av

spenning på ned
turen til feltet

fe'

Det er en litt molefonken

stemning ombord på et hvalko-
 " ' ' ' Stolplassen 1 9 Oslo. Telegrramadr. lII\OL Vkeri de første dagene efter at

den har forlatt hjembyen med Tlf. 43 OO 05
kurs for Antarktis. Litt tid tar

det før støvet fra sommerens
landliv er rystet av føttene og
taiikene kretser stadig rundt de
der hjemme. Det gjør de egentlig
hele sesongen, men like efter av- Forløpere Nylonskjeden så er de mer blandet

Forhåndslinermed bittert vemod. Men det gir Hamp
seg efterhvert. Travelheten om- Hvalliner Manilabord foran den anstundende

hvalfangstsesong blir så hektisk Annet tauverk Sisal
Kokos

at tankene på hjemmet blir skjø-

Presenningervet noe i bakgrunnen.

OSLODet blir også sørget for at hval
fangerne får andre avspennende
tanker. Velferdsutvalget setter
straks igang med sitt arbeide som
efterhvert er blitt nokså vidtfav
nende. En stor del av velferdsut
valgets arbeide omfatte r.
gement på nedturen gjerne i for
bindelse med passeringen av ekva
tor. Hvalfangere med slumrende
skuespillertalent eller som kan
spille et eller annet musikkinstru
ment blir trommet sammen for om
mulig å få istand en revy eller ka
barett. Og det er blitt mye godt ut
av disse bestrebelsene.

Skips- og båt
rekvisita

Wire
Grunnlagt 1772

'" -,,'
Duk

Ankermannen på tømmermannslaget i ølstafetten har stilt seg.-
i lagelig positur og er iferd med å skyHe ned halvflasken som er hans

,ølau
det er god plass til å avvikle fri
idrettskonkurranser. Det er også
adgang for spreke gutter til å av
legge prøver til Hvalfangernes
idrettsmedalje. Efterhvert er det
mange som har klart de ganske
strenge kravene til denne medaljen.

pulære innslag. I løpet er innlagt
bl. a. klatring i taustiger*"'©g det
skal visse knep til for å mestre en
taustige på rette måten. Rundt i
«løypa» står det spørrelystne per
soner på de forskjellige poster og
det er mange rare spørsmål som
deltagerne må svare på.

tro at det er alkoholholdige drikker
som blir utskj enkét. Nei, stevnene
går i sømmelige former.

etappe.

del. Det er sjanse for enhver til å gjort seg så godt av ølet som de
vinne heder i de forskjellige disi- kanskje ønsket. Også i en slik kon
pliner det blir konkurrert i.- Drag- kurranse er det fremfor alt hurtig
kamp mellom de forskjellige gjen- het og effektivitet som teller,
gene ombord er en festlig og selv-

Idretten er sikret en bred plass i følgelig konkurranse. 01-stafetten
Ekvator-arrangementet, og det er er også mektig populær, seiv om
virkelig bredde over den idrettslige nok ikke de konkurrerende får

Utpå kvelden når kabareten er
unnagjort kan det nok tenkes at en
eller annen har blitt litt blank i øy
nene av en medbragt flaske. Han
blir igjen fylt av tanker på hjem
metog muller på «Når lysene ten
nes» derhj emme».

Under hele Ekvatorstevnet er det
adgang til å innta forfriskninger.
Prangende navn som South Atlantic
Bar påkaller tørste sjelers opp
merksomhet. Nu må ikke leserne

Det går slag i slag med forskjel
lige konkurranser. Commandoløp
skuten rundt er et av de mest po-

Ren idrett er det selvfølgelig og
så. Riktignok kan det ikke spilles
noen hvalcup i fotball ombord, men Ode.
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Dengang 1200 fiskeie ødela Svend Foyns-gamle
jangst-stasjon fordi

torskefisket ikke slo til
Fra fjéllknatter i nærheten be

gynte man å «pælme» ruter. En ef
ter en singlet de mot bakken. Noen
dampkjeler som lå ved fabrikken
blev rullet mot sjøen. Stasjonens
bestyrer, kaptein Christoffersen,
gikk ned på kaien for å tale meng
den tilrette. Det nyttet ikke. Og
han stod helt maktesløs da fiskerne
tok fatt på stasjonens smie, og efter
hvert jevnet den med jorden. An
grepet på smia var nærmest en
hevnaksjon fordi bestyreren hadde
nektet smeden å ta arbeider for fis
keriflåten. Et par hundre mann kas
tet seg med iver og begeistring inn
i ødeleggelsesarbeidet. Det var for
størstedelen ungdommer, fiskere
mellom 20 og 30 år.

50 år siden Finnmark-fiskerne rev ned
hvalfangstfabrikken i Mehavn

Riss fra et skjebneår TØNSBERG

i norsk livalfangsthistorie
GRUNNLAGT 1796

Av journalKt Gunnar Johnsen
TELEFON 11 670

Det "lille, idylliske Mehavn i
Finnmark er fullt av fiskere. På
havnen ligger en stor flåte og bader
i solskinnet. Flaggene dasker do
vent /fra mastetoppene. Det er 2.
pinsedag, måndag 1. juni 1903, De
siste dagene har vært stormfulle, og
flere bater enn vanlig er samlet i:
det lille fiskeværet, der «Tanen
hvalfangerselskab» har sin stasjon.
De fleste av fiskerne oppholder seg
for det meste ombord, men mange
ungdommer driver omkring i gate
ne uten noe særlig å ta seg til. Hav-,
nen ligger speilblank og stille. Ét
par trekkspill måler på hver sin
melodi. Fra tid til annen hauker det
på land, og en lettbåt glir nu og da
inn mot bryggen. Fred og ro og- pin
sehelg. -

på vei mot det lille fiskeværet
nord for 71. breddegrad. De eldre stod rundt på fjellknause

ne og oppmuntret ungdommen med
bifall, og tilrop. Ved 5-tiden om
morgenen ansa fiskerne seg ferdige
og dro ombord for å sove ut efter
nattens ugjerninger.

Oppsynsbetjent Grande under-
rettet sin sjef med én gang opptøy
ene brøt ut, og amtmann Graff som
oppholdt seg i Christiania gav opp
synssjef Fleischer ordre om straks
å avgå til Mehavn med oppsyns
skipet.

Ødeleggelsene begynner
Det begynte om kvelden 1. pinse

sedag. Noen omreisende musikanter
hadde fått tillatelse til å arrangere
offentlig dans på «Schanches ishus
loft», et uthus i nærheten av hval
fangststasjonen. Utpå kvelden blev
det krangel mellom noen av fisker
ne og en maskinist på lokalbåten
«Heimdal». Det endte med at dan
sen blev avbrutt og maskinisten ja
get på sjøen. Dette blev feiret med
hurrarop og geværskudd.. Flere -fis
kere kom roende til land. Mengden
så seg om efter et nytt offer. Det
blev oppsynsbetjenten i Mehavn,
Olaf Grande. Han blev tatt tilfange
og i prosesjon ført rundt i fiskevæ
ret under stor jubel. Stemningen
var nu slik at den måtte ha utløs
ning. Og da oppsynsbetjenten om
sider kom seg fri, dro folkemassene
under skrik og skrål mot hval
fangststasjonen.

STÅLTAU OG TAUVERK
«Fiskerne har makteii»

FORDen 2. juni var det stille i Me
havn. Like til kvelden kom. Fisker
ne holdt seg ombord og stedets be
folkning oppholdt seg for det meste
innendørs. Men utpå kvelden hørtes
spredté hurrarop og skudd på hav
nen. De fikk straks svar fra fartøyer
rundt om, og lettbåter låstet med
folk dro mot land. Alle skjønte hva
det nu gjaldt: Fabrikken skulle øde
legges. Flere og flere fiskere sam
let seg på land. Det blev rigget
istand plakater: «Folket har mak
ten,» «Fiskerne har makten,» «Enn
lever gamle Norge»(!) Og under ro
pet «Vi må frede hvalen!» skyllet
menneskemengden mot hvalfangst
stasjonen, der man tok fatt med
sann vandalisme.

HVALFANGST OG SKIPSFARTFem dager senere er Mehavn
besatt av militære avdelinger.
Havnen er stengt for all utgåen
de trafikk. Politi og soldater
ransaker fiskerflåten. De første
arrestanter bringes inn. Og fra
Horten er krigsskipet «Heimdal»

Det var et øyeblikks verk å bry
te hull i bordkledningen på fabrik
ken. Fra den ø"delagte smie forsyn
te mengden seg med slegger, og
mellom hurrarop og skrål hørtes
hammerslagene, tett og tungt mot
maskinene.

Da oppsynssjefen kom til Mehavn
om natten var en folkemasse på
12—1300 mann i full gang med å
ødelegge fabrikken. Omtrent halv
parten var aktivt med, de øvrige
akkompagnerte sine kamerater fra
høydene rundt stasjonen, med hur
rarop ogr geværskudd. Oppsynssje
fen gikk straks ilånd méd én mann
og forsøkte å stanse ødeleggelsene.
Men ingen tok hensyn til ham. Så
vel han som fangstbestyrer Chri
stoffersen var overbevist om at man

intet kunne Utrette ved å bruke
våpen mot fiskerne, som for en stor
del var vaephet med kobbegeværer.

Da- mengden la kjettinger rundt
fabrikkpipene for å hale dem ned
grep oppsynssjefen påny inn, men
både han og hans betjent blev dyt
tet tilside. Ved 2-tiden om natten
var begge pipene revet og så godt
som alt inventar i fabrikken øde
lagt. Tranfåtene blev rullet ned i
fjæren og ødelagt slik at all tranen
rant ut. Fabrikkbygningen blev re

vet planke for planke, og ved halv
seks-tiden om morgenen var byg
ningen fcrvandlet til en ruinhop. Da
ødeleggelsesverket var fullbragt
fant fiskerne det på sin plass å syn
ge «Ja, vi elsker».

Ville dager i Mehavn
Slik så en førsteklasses hvalbåt ut for 50 år siden. Dette er hv.b.

«Ørnen» som drev fangst nordpå omkring århundreskiftet. Men siden gikk
ferden sydover, og «Ørnen» var sammen med «Hauken» den første norske
hvalbåt som fanget hval i Antarktis.

Ennu noen dager rådet fiskerne
grunnen alene i Mehavn. Bestyrer
Christoffersen blev tatt ombord' i
oppsynsskipet da man ikke kunne
være sikker på at han ikke ville bli
forulempet. Arbeiderne på hvalsta
sjonen måtte flykte opp i fjellene.
Stasjonens tre hvalbåter: «Svend
Foyn», «Spes & Fides» og «Provi
dentia» var heldigvis ikke inne da
opptøyene pågikk.

Tanen hyalfangststasjon
i Mehavn Svend Foyn eide opprinnelig

hvalfangststasjonen i Mehavn. A.s
Tanen hvalfangstselskab overtok
anlegget i 1899, og drev det inntil
hvalfredningsloven kom i 1904.Sev. Dahlvs Åssurancekonlor Å.s

hadde tidligere tilhørt Svend
Foyn. Den blev overtatt av
«Tanen hvalfangstselskab» i
1899. Selskapets disponent var
grosserer L. A. Tangevald, og
direksjonen bestod foruten
ham av J. C. Gregersen, Just
Henriksen og Anton Aschjem.

I 1903 beskjeftiget stasjo
nen i Mehavn 32 mann og det
blev fanget meÆ tre båter:
«Svend Foyn», «Spes & Fides»
og «Providentia». Arbeids
stokken var fra Tønsberg- og
Sandefjordsdistriktet.

politifullmektig Lundvall, soren
skriver Bordi og lensmann Berthe -
ussen til Mehavn. Politimester Ulve
blév pålagt å lese opprørsloven 2
ganger i Mehavn og Skjøtnings
berg og sorenskriver Nordang å lese
den 2 ganger i Vardø og Bådsfjord.
Det het videre i amtmannens for
holdsordre: «Erklærer det sivile po
liti seg ute av stand til å opprett
holde orden leses opprørsloven 3.
gang og ansvaret og myndigheten
til å gjenopprette orden og beskytte
liv og eiendom legges i hendene på
de militære sjefer som dertil kan
bruke væpnet makt.»

Efter at opprørsloven var lest i
Skjøtningsberg dro 500 .fiskere mot
Oksfjord for å rive ned fabrikken
der. Men underveis fikk de beten
keligheter og snudde. Antagelig
fordi politimesteren var kommet
dem i forkjøpet og allerede hadde
landsatt en militæravdeling i Oks
fjord.

iegner all slags assuranse.
Mehavns befolkning var naturlig

nok temmelig forskremt, og det var
flere netter ingen torde legge seg.
Fiskerne samlet seg i flokker og dro
om i fiskeværet under skrik og
skrål og geværskudd. Om formid
dagen den 3., juni besøkte 40—50
mann fabrikken og ødela det som
stod igjen. Alt av verdi fra den øde
lagte bygning blev stjålet.

Under opptøyene i Mehavn inn
løp «hilsnings-telegrammer» fra an
dre fiskevær. Opphisselsen spredte
seg og man fryktet for lignende uro
ligheter i Bådsfjord, Skjøtnings
berg og Oksfjord. Omkring 2000
fiskere var utstyrt med kobbege
værer og ammunisjon.

Imens blev militære dirigert til
Mehavn. Fra Vadsø og Vardø
gikk «Capella» med 2 offiserer, 4
underoffiserer og 43 mann. Fra
Harstad gikk «Malangen», «Ege
de» og «Senja» med avdelinger
fra underoffiserskolen. Komman
derende admiral gav ordre til
øyeblikkelig utrustning av
«Heimdal» som den 5. juni gikk
fra Horten for Mehavn.

Solplassen 1, Oslo. Tetegramadresse «SEV»

Telefon: Centralbord 41 68 30 Opprørsloven leses
i fiskeværene

Amtmann Graff var som tidligere
nevnt i Christiania da opptøyene
brøt ut i Mehavn. Efter konferanse
med Justisdepartementet sendte han
telegrafisk påbud om at opprørslo
ven skulle leses i Mehavn, Vardø og
Bådsfjord.

Han beordret politimester Ulve,

Og i det lille fiskeværet gikk de
som hadde satt alt dette i bevegel
se nu omkring med en smule bon
deanger. Men de ville jo gjerne inn
til det siste gi utseende av styrke
og solidaritet og sendte oppsynssje-
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fen et ultimatum der de uttalte at
de ville holde seg rolige inntil det
blev forsøkt' arrestasjoner. Blir no
en anholdt vil vi samlet gjøre mot
stand, het det i -skrivelsen.

Når man leser referater fra Stor
tingsmøtene omkring århundreskif
tet støter man stadig på linjer som
disse: «Forestilling overbragt ved
en deputation angaaende hvalfred
ningsspørsmaalet i de nordlige
landsdeler»- og «Udtalelse fra et
massemøte i Vardø angaaende kob
bespørsmaalet og hvalfrednings
spørsmaalet.» Blar man i avisene
fra den nordlige landsdel omkring
1900 står det spaltelange referater
og innlegg om hvalfredningsspørs-

fast at hvalen kim tjener som sy
ner og ellers ikke har noe med fis
keoppsiget å gjøre. Og på et disku
sjonsmøte i Christiania uttalte pro
fessor Nansen: «Den nuværende
strid minner meg om oppstyret dai
silden forsvant fra Vestlandet og:
man gav dampskipenes propelll
skylden. Det er dypere årsaker til
fiskenes vandringer, og jeg er til
bøyelig til å mene at de skyldes
havstrømmer som vi ennu ikke
kjenner.»

H/B THORDØNN, THORGRY,
THORØRN og THORSLEP
utstyrt med våre motorer,

2400 HK Militære besetter
Mehavn

Ved 7-tiden om morgenen den 6.
juni kom «Capella» til Mehavn med
de første militære. Havnen blev
straks stengt og fiskerne måtte ha
passerseddel for å slippe ut. Trop
pene' blev innkvartert i bedehuset
(som fiskerne hadde forsøkt å få
leid for å holde soldatene ute).

Militære poster blev satt ut på
«strategiske steder», og ransak
ing foretatt ombord i fiskerflå
ten. De rettslige forundersøkel
ser blev innledet og de første
fengslingskjennelser avsagt. In
gen demonstrasjoner forekom.
Den 17. juni blev forhørene fore
løbig avsluttet. Inntil da var 22
fiskere siktet og 9 av dem satt i
varetektsarrest.

Imens pågikk opprydding i ruin-s
haugen på hvalfangststasjonen.
Spekkokeriet blev bragt i midler
tidig stand og smie rigget til på den
gamle tomten. Som et eksempel på
fiskernes innstilling kan nevnes at
de allerede 10 dager efter ødeleg
gelsene dukket opp i den nye smia
og ville ha reparasjoner utført!

Men tro lar seg vanskelig rokken
med videnskapelige argumenter. Og,'
fiskerne hadde ingen betenkelighe
ter ved å se bort fra videnskapen.
De var fagfolk i dette spørsmål,
mente de. «Når det gjelder hval-1
fredingsspørsmålet har ikke viden
skapens menn den fornødne prak
tiske erfaring,» het det. Fiskerne
hadde sett åt hvalen spiser lodde.
Dermed basta. Svend Foyn utovet
1000 kroner til den som kunne fin
ne en lodde i en hvalmave. Det var
ingen som noensinne gjorde krav
på beløpet.

Fra begge sider blev det gitt dra
belige hugg i kampens hete. På et
møte i Studentersamfunnet uttalte
sogneprest Alfred Eriksen, utgiver
av «Norlyset», en av de få aviser
i landet som forsvarte opptøyene i
Mehavn, at hvis ikke hvalfredning
blev gjennomført, kunne man trek
ke Norges grense over Helgeland.
Uttalelsen blev hilst med vold
somt spetakkel og stortingsmann.
Egede-Nissen, Eriksens menings
felle, blev pepet lodrett ut da han
forsøkte å støtte sognepresten.

Ing. J* JP. Sandoz
LILIÆ ©f&EMSE&T. V - OSLO

Tel. 33 2137 Telegraxnadr. «Sanding» Sogneprest Alfred Eriksen, redak
tør av «Nordlys»:

«Stortinget må bære ansvaret for
Mehavnopptøyene».

målet og kobbeplagen. Overalt i
Troms og Finnmark holder fiskerne
massemøter og protesterer mot
fortsatt hvalfangst på norskekysten,
og deputasjoner avseiler med jevne
mellomrom til Christiania for å
gjøre forestililnger hos myndighete
ne i anledning dette spørsmål. «Vi
søker lovens vern mot en bedrift
der efter vor mening vil resultere i
at de nordlige landsdeler legges
øde, og at en stor del av befolknin
gen overgives til hungersnøden,»
het det. Mindre kunne ikke gjøre
det. Og det hele bunnet i den gi
gantiske misforståelse at det var
hvalen som drev fiskestimene mot
land.

Fra 10 til 80 dager
vann og brød

Mehavn-saken kom opp på Ham
merfest lagmannsting 26. februar
1904. Retten blev administrert av
lagmann Baumann. Lagretten var
sammensatt av syv fiskere, en vogn
mann, en bødker, en gårdbruker,
Og en handelsmann. Ordfører var
vognmann Nils Nilsen, Hammerfest.
For påtalemyndigheten møtte stats
advokat Urbye og politimester Ulve.
Forsvarere var o.r.sakførerne Inge
bretsen, Lund, Fredriksen cg Stang.
Tiltalen gikk kun ut på hærverk.
Av de 24 tiltalte (som var i alde
ren 19—43 år) erkjente bare én seg
skyldig. 6 av de tiltalte møtte ikke.
Det var innstevnet 36 vidner.

Statsadvokaten frafalt tiltale for
3 personer. For de øvrige nedla han
påstand om fra 8 til 30 dager vann
og brød. Av de 15 som fikk sin sak
behandlet blev 4 frifunnet av lag
retten. De øvrige blev kjent skyl
dig i «hærverk under særdeles for
mildende cmstendigheter» og idømt
fra 10 til 80 dager vann og brød.

Hvorfor gjorde fiskerne
opprør ?

Under et møte som en deputa
sjon nordfrå arrangerte i Chri
stiania, bad o.r.sakfører Hessel
berg, Larvik, deputasjonen bel
ler reise hjem og delta i fisket
«som for tiden skal være nokså
lovende». Deputasjonen svarte
med å invitere Hesselberg nord
over, «det kan saktens trenges
sakførerknep nu, skal man få.
noe ut av fisket».

~JB~m nm amma
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HURTIGERE TIL FELTET
Hvalen som fiskeraes
jaktbikkje

Og over hele Nord-Norge gikk
massemøter av stabelen og adresser
blev sendt Stortinget med krav
om total hvalfredning.

Den Norske Hvalfangerforening
frarådet på møte i Tønsberg enhver
forandring i den bestående hval
fangstloygivning. I tilfelle hvalen
blev fredet i Nord-Norge forbeholdt
selskapene seg rett til. å kreve er
statning og antydet et beløp på
600.000 kroner.

MED KLIMi Omkring århundreskiftet var fis
ket i Finnmark meget dårlig. Fis
kerne kunne ikke finne noen annen
årsak til dette enn hvalfangsten, og
dermed vendte folkeopinionen seg
mot hvalfangerne. På massemøte
efter massemøte blev følgende syn
på spørsmålet hamret fast:

Både hvalen og torsken eter
lodde. Hvalen setter loddestime
ne i bevegelse slik at torsken får
kjenning av hvor den er. Lod
den søker da inn mot land og
hvalen og torsken følger efter.
Hvalen blir stående som vakt
bikkje utenfor fjordene mens
lodden og torsken går inn og fis
kerne har bare å kaste garnet og
hale inn.

Fiskernes påstand nr. 2 var at
sel (kobbe) og hval ikke kan le
ve fredelig side om side. Hvalen
jager og spiser kobben. Når hva
len forsvinner kan kobben boltre
seg fritt i torskestimene, og dess
uten rive istykker fiskegarnene.

En redusert hvalbestand fører
altså til at lodden og dermed tor
sken blir stående ute på eggen,
på det åpne hav, der fiskerne
overhode ikke, eller kun med al
ler største vanskelighet, kan få
tak i den. I tillegg hertil kommer
også påstanden om at selve eks
plosjonen av hvalbåtenes grana-
ter virket meget uheldig på tor
skestimenes gang.
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Stortinget og hvalfredningen
Misnøyen med hvalfangsten var

forøvrig ikke av ny dato. Den had
de eksistert i mange år og Stortin
get hadde forsåvidt tatt hensyn til
den som det hadde vedtatt flere
regulerende lover. Men fiskerne
presset stadig på for å få innført
totalfredning. På vårparten 1903
hadde regjeringen påny hvalfangst
spørsmålet oppe til behandling. I
april blev det i statsråd besluttet å
fremsette den tidligere bebudede
proposisjon til hvalfredning. Efter
proposisjonen skulle det fra be
gynnelsen av 1904 og i 10 år være
forbudt å jage, skyte på eller drepe,
samt tilgodegjøre finnhval og knøl
hval innen den norske territorial
grense utenfor Tromsø stift. Heller
ikke måtte man innbringe finnhval
eller knølhval til Tromsø stift. Vi
dere skal det på kyststrekninger i
Tromsø og Finnmark som av Kon
gen bestemmes være forbudt å
fange annen hval i tidsrommet ja
nuar-mai.

Statsråd Knudsen dissenterte.
Stortingets næringskomité som

fikk proposisjonen til behandling,
innstilte på total hvalfredning for
norsk sjøterritorium utenfor hele
Tromsø stift og erstatning til hval
fangstselskapene.

Da saken kom opp til behandling
i Odelstinget blev flertallsforslaget
fra næringskomiteen forkastet og
Odelstinget bifalte med 63 mot 21
stemmer et forslag om å utsette be
handlingen av hvalfredningsloven.
Man ønsket bl. a. å få en nærmere
utre*dning av hvor stor den erstat
ning ville bli som Staten i tilfelle

Husk at KLM også flyr

jj&f (fømj
«Når fÉskerne har reist seg kom

mer det av at de har ligget stille i

Snakk med Dt
byrå,eller dire

vårt Oslo-ko
Arbiensgt. 1
Drammen:

tlf. 5512

Professor dr. Frithjof Nansen:
«Striden minner ineg om dengang

silden forsvant fra Vestlandet og
dampskipenes propell fikk skylden».

Og konklusjonen blev følgelig:
Bort med hvalfangsten. Totalfred
ning av hvalen på norskekysten! Da
vil torsken atter komme inn i fjor
dene og våre garn fylles.

pinsen og drukket noe,»_ uttalte
.amtmann Graff i et intervju «Ver
dens Gang» hadde med ham da mel
dingene om opptøyene i Mehavn
nådde hovedstaden. Det later imid
lertid ikke til at alkohol har spilt
den vesentlige rolle under Mehavn
opptøyene, og det er med én gang
klart at den egentlige årsak til fis
kernes angrep på hvalfangststasjo
nen må søkes andre steder enn på
bunnen av flasken,

Fiskerne tar feil, sier
vitenskapen

Slik var den alminnelige mening
i Nord-Norge, og det hjalp lite om
en rekke av våre vitenskapsmenn
påviste at fiskernes argumenter var
lettkjøpte og at det ikke kunne fø
res bevis for deres påstander. Dr.
Hjort og prof. Sars hadde på grunn
lag av årelange undersøkelser slått

Fra Johannesburg \/w Æs
ser til Cape Town Jøf jfflr A
yer i Sør-Afrika. 4w Jfr

til Lima i Peru. ' //Zr jVZs

.
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Egede-Nissen. Stortinget.
Samtlige fiskere forsamlet til

massemøte i Berlevåg proteste
rer på det bestemteste mot ut
settelsen av hvalfredningsloven.
Fordrer saken opptatt til be
handling i inneværende sesong
til fredning 'av hvalartene. Kan
dette påregnes? I motsatt fall
kan ytterligere uroligheter be
fryktes. Stor opphisselse blant
fiskeribefolkningen.

Herpå svarte Egede-Nissen:
Hvalfredningsloven mot 22
stemmer besiuttet utsatt forut
setningsvis til neste år. Urolighe
tene i Mehavn skadet efter man
ges mening saken meget. Jeg
beder eder inntrengende ikke
bevirke uroligheter.

Kvalitetstekstiler

for skip
Flensing av hval ved landstasjon på norskekysten. Efter ovennevnte massemøte opp

stod forøvrig rykter om at fiskerne
skulle ha avsendt telegram til
Russland og bedt om hjelp. Dette
blev straks dementert. Men ryktet
hadde allerede nådd over grensen
og Berliner Tageblat og Kolnische
Zeitung konstaterte at «følelsen av
samhørighet med den øvrige del av
landet har dernord ingen dype røt
ter» og at «fiskernes opprørske opp
treden medfører fare for agitasjon
fra russisk side».

skulle betale eierne av hvalfangst
stasj onene i Nord-Norge.

Utsettelsesforslaget blev ved
tatt av Odelstinget 2. juni 1903.
Natten i forveien hadde fiskerne
i Mefoavn tatt fatt på sitt øde
leggelsesverk.

og utekkelige at de bør gjøres til
gjenstand for ytterligere undersøk
elser». Levert fra lager i London til hvilken

som helst havn i verden på kort varselNår vi nu først har gjort spran
get inn i Stortingssalen, så la oss
bli der en stund og høre hvordan
folkets kårne reagerer på Mehavn
opptøyene og på spørsmålet om
hvalfredning. Laken

Ullteppetrekk
Håndklær

Putevar
Mehavn-opptøyene

fordømmes Madrasstrekk
Stortinget hjelper Tanen»

selskapet
Reaksjonen på opptøyene i Me

havn var noe forskjellig nord og
syd i landet. Det hersket dog borti
mot enstemmighet om at slike
handlinger må fordømmes. Heldig
vis.

Imens arbeidet myndighetene vi
dere med hvalfredningsspørsmålet.
I august var kommisjonen som
skulle avgi skjønn over verdien av
«hvalfanger-etablissementene» i
Tromsø og Finnmark ferdig. Kom
misjonen kom frem til en samlet
erstatningssum i tilfelle nedleggel
se på 419.800 kroner.

Universitetets lærere i rettsviden
skap avgav uttalelse om at det ik
ke er tvil om at Staten har rett til
å innføre hvalfredning. Det var der
imot delte meninger om selskap
ene kunne kreve erstatning efter
grunnlovens paragraf 105.

UlltepperI sin skrivelse til Stortinget, refe
rert i møte den 5. juni, bad «Tanen
hvalfangerselskab» om et midlerti
dig lån slik at bedriften kunne
fortsette ut sesongen. I skrivelsen
blev antydet 40.000 kroner til opp
førelse av et spekk-kokeri med der
til hørende maskineri og kjeler.
Saken kom tilbake fra næringsko
mité nr. 1 og blev behandlet av
Stortinget i eftermiddagsmøte den
11. juni.

Finnmark-representantene Klyk
ken og Egede-Nissen kunne ikke
stemme for lån til «Tanen hvalfan
gerselskab». Klykken uttalte at han
i høyeste grad mislikte fiskernes
opptreden og beklaget det selskap
hvis eiendom blev ødelagt. Men
«jeg vil på ingen måte være med
på å støtte en bedrift som jeg an
ser for å være til så stor skade for
de nordlige landsdelers fiskerier».

Duker etc.
«Finnmarksposten» skrev: «Det er

et beklagelig pinsearbeid disse fi
skerne har utført, og vi vil håpe at
det ikke er den hele, men kun.en
liden del av fiskeralmuen i Mehavn
som har deltatt i det. Vi håper også
at det vil lykkes å få ta i dem som
har anstiftet opptøyene og utført
dem, så det kan vise seg at man
har en øvrighet som hevder lan
dets lov og rett, og beskytter fred
lige borgeres gods og eiendom».

«Finnmarkens Amtstidende»
skrev bl. a.: «Alle lovlydige bor
gere må være enige i å fordøm
me denslags brutale overgrep...

Utstyr spesielt innvevet med rederiflagg
eller navn.

Prisliste og prøver på forlangende
Hvalfredningsloven vedtas
Og så kom da forslaget om total

fredning av hvalbestanden påny
opp til behandling i Stortinget. I
begynnelsen av desember vedtok
Odelstinget med 52 mot 36 stemmer
å frede hvalen ide tre nordligste
fylker i et tidsrom av 10 år. De ek
sisterende «etablissementer» fikk
tillatelse til å fortsette ennu et år,
men det var ikke tillått å fange
med flere båter enn de hadde be
nyttet i 1903. Noen dager senere
godkjente Lagtinget Odelstingets
beslutning med 15 mot 14 stemmer.

, Dermed var det fra 1. januar 1904
(med den unntagelse som anført)
i et tidsrom av 10 år forbudt «at
jage, anskyte eller dræpe samt til
godegjøre hval på norsk sjøterrito
rium» i de tre nordligste fylker. og
det var også forbudt å bringe iland
hval skutt utenfor territolialkren
sen. I 1913 blev loven forlenget for
videre 10 år fremover.

James Dauris & Co. Ltd.Vi håper den rettferdige straff
må ramme ikke alene dem som
har vært anførere ved selve opp
tøyene, men om mulig i ennu
høyere grad de samvittighets
løse agitatorer der i skrift og
tale har oppegget mindre for
standige medborgere til å gjøre
seg skyldig i en forbrytelse».

44, Woburn Plaee9 London W.C. I.Chr. Knudsen kunne ikke se at
den foreliggende sak hadde noe
med hvalfredningens fremtidige
skjebne å gjøre. «Det er kun et
spørsmål», sa Knudsen, «om man
vil gi næringsdrivende folk i dette
land som har ment at de satt trygt
under lovens beskyttelse, en rime
lig erstatning, idet deres haab om
at kunde ernære sig trygt i et
land under dets lovlige samfunds
ordning er bleven bittert skuffet».

«Det er ikke spørsmål om er
statning», uttalte også statsmini
ster Blehr, «men om hvordan man
skal stille seg likeoverfor en be
drift som ved de beklagelige skridt
fra fiskeribefolkningens side der
oppe er kommen i en yderst van
skelig stilling».

Hagerup minnet om den mang
lende styrke myndighetene hadde
opptrådt under lignende opptøyer i
Tromsø en tid forut. Det har ikke
bidratt til å befeste aktelsen for
statens håndhevende arm og følel
sen av at den er sterk. Og hvis det
forholder seg slik at flere av dem
sem har deltatt i opptøyene i Me
havn er fra Tromsø og omegn lig
ger deri et moment som ikke er uten
vekt i denne henseende. Hvalfang
sten har hittil vært betraktet som
en landsgavnlig bedrift, sa taleren,
man har betraktet den ikke alene
sem en hederlig og legitim bedrift,
men som en bedrift der har bragt
vort land store inntekter.

Olav Laksfoss5
Box 'Uh Oslo.Og i «Lofotposten» heter det bl.

a: «Siden den ved Markus Thrane
i forrige århundre fremkalte be
vegelse med de derav følgende uro
ligheter har der i Norge ikke fore
kommet en mere beklagelig forete
else enn i Mehavn. Vi beklager in
derlig at norske fiskere, som i vir
keligheten er brave ordentlige og i
det store og hele fredelige og lovly
dige borgere har inhlådt seg på
denne sørgelige selvtekb Det
er ikke på den vei som i Mehavn
betrådt man gavner sin sak .....

Loven irmeholdt ingenting om
erstatning til hvalfangstselskape
ne. Men i april 1904 blev det frem
satt kongelig proposisjon om er
statning til «de . hvalfangstselska
per hvis etablissementer blir übruk
bare som følge av hvalfredningslo
ven». De 11 selskaper som var be
rørt var tiltenkt tilsammen 419.800
kroner. Det høyeste beløp var 64.500
kroner og det laveste 15.600 kroner.

Det var å ønske at de som har
stått bak den skjebnesvangre be
vegelse og helt olje i ilden ikke
måtte unngå å få sin velfortjente
straff». Avisen vender seg også mot
Stortinget som den mener må ta
på seg noe av det moralske ansvar
for det som. er hendt: «for dets
elendige, merkelig forståelsesløse
behandling av et krav som ,99 pro
sent av befolkningen her nord an
ser for å være berettiget».

La oss så tilslutt ta avisen
«Nordlys», hvis utgiver og redaktør,
sogneprest Alfred Eriksen, av man
ge blev betraktet som en av dem
der hadde helt olje i ilden. Avisen
hmtar da også en helt enestående
kynisk holdning til. ødeleggelsesver
ket i Mehavn. Fredag 5. juni heter
det i et «telegram» til avisen:

«Efter et døgns arbeid er hval
fabrikken hersteds lagt i grus.
Det blev utført med . sådan iver
at det var meget interessant å
være tilskuer». Og i sin kom
mentar skriver redaktøren: «Av
vort telegram idag sees at fi
skerne i Finnmark har gått
igang med å rive hvalstasj onene
ned. Vi har tidligere advart dem
som hadde avgjørelsen i sin
hand mot å friste fiskernes tål
modighet til det ytterste. Stor
tinget får nu bære ansvaret for
det som er hendt».

Mot andre fangstfelter
Fredningsloven gjorde slutt på

hvalfangsten på Finnmarkskysten.
Fra hvalfangerhold blev det hev
det at næringen der oppe ennu
hadde gode utsikter. Hans Bogen
har imidlertid i sin bok fra 1933
om «Linjer i den norske hvalfangsts
historie» gjort gjeldende at feitene
langs de norske kystene i Nordis
havet på det tidspunkt var blitt
ødelagt ved denne rovfangst. Han
skriver: «alt fra midten av 1890-
årene var den meste hval skutt mi
levis utenfor norsk sjøterritorium og
slept' inn til landstasjonene ved
hjelp av slepebåter. Driften var
dyr og uøkonomisk, og hvalbestan
den gikk tross enkelte heldige år
tydelig tilbake». Og i «Det norske
folks liv og historie» skriver Wil
helm Keilhau: «For , hvalfangerne
blev fredningsloven en ren lykke.
Den gjorde slutt på tokter som ik
ke lenger svarte til forventningene
og den vendte ledernes planleggen
de tanker i andre chanserikere ret
ning».

Fiere av talerne pekte på at opp
tøyene tydelig var et forsøk fra fi-r
skernes side på å øve press på
Stortinget. «Den Mldledte befolk
ning oppe i Finnmarken river sta
sjonen ned og stopper driften idet
de derigjennom løfter likefrem en
truende hand overfor nasjonalfor
samlingen og 1 siger: Der kan dere se
hva vi kan gjøre hvis I ikke vil væ
re oss tilføye», uttalte en av talerne.

Egede-Nissen, Finnmarkbyenes
sosialistiske representant trodde
opptøyene i Mehavn. skrev seg bl.
a. fra den lediggang som man had
de i pinsedagene og i forbindelse
dermed-de rykter som formodentlig
må være kommet opp om at Stor
tinget hadde truffet sin avgjørelse.

Utsnitt fra radiorommet med sendere
type ST. 400 og ST. 100/40. Med sender
type ST. 400, som omfatter mellom
bølge-, kystradiotelefoni- og kort
bølgesender for telefoni og telegrafi,
er telefonsamtaler fra fangstfeltet til
Norge gjennomført med ypperlig kva
litet over Gøteborg Radio.

Dette er etl av stasjonens to

spesialbygde ekspedisjohsbord,
utstyrt med 2 mottagere og ut
styr for fjernkontroll av sendérne

Uttalelsene i «Nordlys» blev
trukket frem av Hagerup da Stor
tinget den 11. juni behandlet an
dragende om støtte til «Tanen
hvalfangstselskab». «Når. en prest
uttaler seg om lovbrudd på denne
måte, kan man forstå at der kan
være andre som går ennu lenger»,
sa Hagerup.

Statsråd Arstad uttalte i anled
ning «Nordlys»: «De nummer av
avisen som er kommet i den aller
siste tid inneholder ting som jo kan
skje ikke kan være direkte straff
bare, men i alle fall er i den grad
eggende og i den grad usømmelige

Efter 5 timers debatt blev komi
teens flertallsinnstilling om å til
stå «Tanen hvalfangerselskab» et
rentefritt lån av inntil 40.000 kro
ner, vedtatt mot 7 stemmer.

På et av de mange massemø
ter mens hvalstriden raste som
verst uttalte en fisker at «hval
fangerselskapene kan bygge sto
re skibe og reise did hvor hval er
udenfor vore områder». .

Vedkommende fisker fikk ingen
grunn til å klage over at selskap
ene ikke fulgte oppfordringen.

Året 1903 betegner et avgj ørende
vendepunkt i norsk hvalfangst.
Opptøyene i Mehavn og hvalfred
ningsloven gav støtet til pionertok
ter som førte til en eventyrlig ut
vikling i norsk hvalfangst.

Nye massemøter nordpå
Mehavn-opptøyene fikk ingen

paralleller. Fiskerne holdt seg over
alt ellers innenfor lovens grenser,
men massemøtene fortsatte med
øket styrke og tilslutning. Typisk
for stemningen er følgende tele
gramveksel:

Kortbølgesender type G.67 som
ble installert høsten 1953, har en
antenneeffekt på 2,5 kW. Sett fra k
venstre består senderen av 4 en- Bk
heter

2 kraftenheter,
modulatorenhet, og
kortbølgeenhet.

Foruten ovennevnte utstyr har vi
levert og installert 2 ultrakort
bølgestasjoner, autoalarm og
peileapparat. Kraftforsyningen
til alt radioutstyr og lys i radio
rommet leveres fra 2 veksel
strømsaggregater, hver på
25 kW.
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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 forsteklasses service for arrangering av

Ski psreparasj oner
ITALIA og andre Middelhavshavner. ENGLAND, JAPAN og SYD-AFRIKA

Generalrepresentanter for forskjellige verft
SKIPSMEKLERE OG AGENTER



En ~ Røys kått 1 ) ikke hva Deer
hiverttror, men en

LAke nok med kornar

pUAJLOPIUO-madrasser..
»Vi hvalfangere fører bare et sivilisert sprog"

Delte meninger om hvorvidt hvalfangeme har siit yrkessprog

Det er et kjent faktum at ethvert yrke
avføder en rekke ord og uttrykk som er
karakteristiske for enkelte sider av ved
kommende yrke. Vi kan snakke om en
slags yrkessjargong hvis vi ikke skal
bruke det meget fine, men også adskillig
mer pretensiøse uttrykk —terminologi.

Det ville ligge nær å tenke at et så
eksklusivt yrke som hvalfangsten skulle
være rikt på slike ord og uttrykk som
man ikke ville finne i andre yrker, med
andre ord at fagsjargongen på hVal
fangst var særlig nyansert og mangfol
dig. Man skulle tro det.

Og vi har trodd det, men noen dag
ers intens efterforskning har gitt så ne
gativt resultat at vi virkelig alvorlig er
begynt å tvile på om hvaifangerne kan
oppvarte med noe eget «hemmelig» sprog.

Vi har henvendt oss til en rekke yrkes
utøvere som vi av erfaring viste hadde
ordet i sin makt. Ingen av dem hadde
under 25 år som aktive hvalfangere å
vise tilbake til. Man skulle tro at til
sammen minst 150 år hvalfangst var
representert av de staute og veltalende
menn vi har snakket med i sakens anled
ning.

neise skulle ha uttalt seg offentlig til
en avis.

til. Jeg kjenner dem, men jeg sier ikke
noe. Por jeg er ikke filolog.

Men det er ikke vi heller. Og derfor
gir vi opp, plent opp. Vi hadde gjort oss
forhåpninger om «fast fisk». Håpet brast.
Vi trodde vi skulle få oppleve hva en
hvalskytter engang så malende skildret
for oss:

Ikke fordi at jeg har noe å si, sva
rer en skytter, men bevare Dere vel,
mann, tenk på om jeg skulle komme
til å si noe allikevel, og det jeg sa, kan
skje ikke var helt riktig, bare tenk på
hva jeg ville få gå gjennom siden blant
kolleger.

Hvalskyttere har kanskje sin helt
egen sjargong? ~:

Hvalskyttere! Er 'u spennæ gæl'n
mann! Det eneste vi sier er noe slikt:
«Vil de herrer behage å legge an? Eller
«Er det svært meget forlangt om jeg nu
ba dere hale tight?» Men sett ikke mitt
nayn. For det kan jo tenkes at andre
skyttere uttaler seg noe annerledes, bru
ker litt andre ord, mener jeg.

Sjargpnge.ns tid er forbi på hval
fangst, hevder en filosofisk anlagt «ko
kær». Der var i gamle dager at karene
uttalte seg frisk fra levra, og derved i
inspirasjonens øyeblikk kom i skade, for
å finne et nytt og rammende uttrykk
som så levde videre. Sesongen er for kort
i-våre dag£r til at man kan rekke å pøn
ske ut" sjargonguttrykk. Kanskje fanta
sien ikke" fåi* tilstrekkelig anledning til
å utfolde seg i. denne «velferdens tid».

Vårt mest lovende intervjuobjekt val
en ren «Sjøulv», både i vesen og ut
trykksmåte:

Der lå purka tvers på skuddhold.
Nå eller aldri, tenkte jeg, og trakk av, og
der hadde jeg smokka stoppenåla i a' !

Men men er ikke dette sjargong
da?

»:;:jS:?:?Sg

Vår blåøydde medarbeider, omtalt
ovenfor, har i et anfall, av selvovervin
nelse funnet frem til en rekke uttrykk
som hadde lagret seg dypt i erindringen.
Og her er de:

«Vi så en hval borte på jorde». (Et
stykke ute i sjøen).

«Hanpeis» hanhval.
«Mjælkefyllt Ho» drektig, eller die

givende hunhval.
En orntlig flyær en hvai som er

vanskelig å komme på skuddhold.
«Sveivbladet» er en antomisk detalj

som blir flittig' «terpet» hvis man har
en journalist blant mannskapet: «Du er
vel medarbeidet i «Sveivbladet», du vel».

«En alminnelig Jan» er en vanlig ar
beider på planen.

«Hvalpinne» og «Undermåler» liten
hval.

«Levra» leveranlegget.
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gir nettopp den hvile som dere hvalfan
gere trenger under slitet på feltet.

Men samtlige har sett blankt uvidende
på oss.

Noe hvalfangstsprog? .Hvalfanger. -
sjargong? Nei, noe slikt tror jeg ikke
eksisterer, svarer fangstbestyrer Rudolf
R a n b e r g og ser oss åpent inn i. an
siktet. Har aldri merket noe til det,
tilføyer han.

Hans nestkommanderende 1. styrmann
Gj ertsen har aldri merket at hval
fangernes uttrykksmåte adskiller seg fra
den som er vanlig til sjøs blant nord
menn.

Vi håper at lettelser i importreslriksjonene
snart vil sette oss i stand til å skaffe dere
madrassene hjemme også.

Hvis det er,uttrokk du samlær på,
så kan du røske még få så mange åt du
kunne fylle et heilt -leksikon. Men såtte
du dem i avisa så trur jeg nok løssalget
den dagen ville slå ut visse Oslo-avisers,
men du sjæl ville være ferdig som blad
mann fra den dag av. Men jeg kunne
kanskje skaffe deg ei hyre på hvalfangst
så ville du få rik anledning til å studere
uttrøkk-! trøstet han.

Og så er det drammene som utdeles
ombord ved særskildte anledninger, blant
annet ved fødselsdager, bryllupsdager, og
ved lykkelige begivenheter i hjemmet.
Men det finnes også hva man kan kalle

i yrkesdrammer:
«Potetdrammen», får gjengen som sor

terer potetene på nedturen.
«Kjøttdrammen» utdeles til dem som

, har skaret ut nene fileter av en frisk fin
hval og lagt dem til tørk på bakken, som
et «offer» til stuerten.

Og stuert Ole Vinje sier med en
skjelm i blikket at

På hvalfangst snakker vi bare sivi
lisert sprog. Skal du høre rart norsk så
må du heller lytte på radio.

Efter dette må man jo få igjen noe
av sin tro nå at det eksisterer et sprog
mellom mennene der syd som er tålelig
ukjente blant oss heimefødinger.

Men så snubler vi over et par kolleger
som har hatt en sesong hver seg der syd.
De må da ha snappet opp et eller annet.

Dog nei. Heller ikke de.

Engros Æ.s Auto-MateHeU
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Når vi her understreker at samtlige
tre herrer som vi traff ombord på «koka
med det lange navnet» «Sir James
Clark Ross» har en viss medfødt sans for
spøkefullhet, så må det være oss tillått
å være i tvil om hva man skal tro.

«Hypofysedrammen» utdeles av kjemi -
keren til dem som har tatt hypofysen

De snakket da virkelig akkurat som
oss! svarte den ene av dem. Og mer
sandru og dypblå øyne er det lenge siden
vi har sett enn de han såtte på oss da
det dødbringende slag falt.

ut av hvalhjernen.
Og kontrolløren utdeler eggdram til de

som har vært ham behjelpelig med å
fjerne eggstokken på en fanget hun
hval.

Hertil kommer «10.000 drammen» ved
hver 10.000 fat, startfangstdrammen,
sluttfangstdrammen, «Røyskatten» (96
prosent sprit med romessens), og på
hvalbåtene hvaldrammen for hver
«fisk».

Vi må også røbe her at det var havne
fogd Hans Olsen som opprinnelig pus
set oss på fangstbestyrer Ranberg.

Ranberg har freskere erfaringer fra
feltet enn jeg har. Spør ham. Du får
huse på at det er mange år siden jeg var
sørpå. Har glémt altsammen. Forresten
så snakker vel ikke hvalfangere anderle
des enn andre folk?

Allikevel vi har da hørt uttrykk
som: hvalsjuk, hvalbrekk, fast fisk, rom
pespæl, stjerten, «hyssingen», baksen o.
s. v. Vel definert må da disse uttrykk
kunne sies å tilhøre hvalfangernes eget
vokabulai'ium?

Det høres ut som havnefogden har gre
pet oss i en insinuasjon.

«Brekken» er navnet på opphalings
slippen.

«Opphivær'n»— hvalspillet.
«Fremhivær'n», winsjen som haler

hvalen fra akterplan til forplan.
«Fiskewinsjen» hiver hvalen inn akter

så langt at Kloa kan få tak.
«Rødbøl'n» er navnet på ryggkniven

som kaptein Christiansen Rødbøl fant
opp.

Fornenværende fangstbestyrer Hans
Andresen uttrykker seg med aller

Og når det snakkes åpent og naturlig
om å «single opp», «bokke» noe, om klok
tepønt og «plan» og meget annet så er
ia ikke dette daglig-uttrykk blant opp
cjøperne på' torvene, i Vestfoldbyene?
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største forsiktighet og hevder at heller
ikke han husker at man på hvalfangst
uttrykker seg stort anderledes enn andre
folk.

Kanskje vi allikevel får gjøre, som
han anbefalte den lille spretne, og sterkt
ironisk anlagte hvalbåtmaskinisten da vi
henvendte oss til ham:

Formann Gulliksen på Kamfjord
verven bedyrer at han har ganske andre
ting å ta seg til enn å huske på gloser. Og det er hundrevis av andre uttrykk,

sa vår medarbeider bestemt. Så det er
ingen tvil om at hvalfangerhe har sitt
«sprog», tilføyet han.

Seiv er vi kommet. til den oppfatning
at når en «Røyskatt» i grunnen er en*
hivert, så kan det ikke være tvil om at
hvalfangerne har en blomstrende sjar
gong.

Hvem har forresten innbildt Dem at
hvalfangere har sjargong? På hvalfangst
som andre steder kan det nok bli sagt et
og annet usedvanlig, men jeg tror ikke

Nå har vi hatt alleslags—ologer
med oss sørover gjennom alle år, både
zoologer, biologer, geologer, ja, til og
med teologer, så det kunne vel være på
tide at det blev sendt en filolog også
ikke for å studere h v a 1 e n s uttrykks
måter, men bare for å samle det levende
ordforrådet som bare hører hvalfangsten

slikt er noe å skrive om
Og så kommer endel herrer som hev

der at de aldri ville få en rolig stund i
sitt liv mere, hvis de under navns nev Sammivel.

m/t „THORSHOLM"
Ca. 19.000 ions dw. 15 mil

Levert til Skips A/S Thorsholm, Å/S Thor Dahl, Sandefjord

GeneralagenMw Norge, SKIPSMEGLER RAGNV, FALCK, Kirkegt. 19, Oslo
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Westland Aircraft Ltd., Europas eldste og ledende Helikopterkonstruktører,
har iår levert 5 Helikoptere til Hvalfangerflåten, nemlig 4 til Salvesens Ko-
kerier og ett til «Norhval» av typen Westland 555 spesialutstyrt for kval-

fangst. For detaljer etc. henvend Dem til :

Lille Grensegt. 5 Tlf. 33 64 30 33 64 26 33 64 44 Telegr.adr.: AIRSERV,
OSLO

NORGES REPRESENTANTER FOR

WESTLAND AIRCRAFT LTD.


