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Strømtilførselen til byen blir
het. Dette siste spørsmålet
vil dog ventelig ble behand
let av E-verkets styre når
det i nær fremtid skal ha
møte. Inntil da er det for
tidlig å si noe om eventu
elle forandringer med Råd
husgaten 17 og 19, sier
driftsbestyreren.
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Ombygning av E-verkets lokaler
I en samtale med «Sande- parasjoner. I disse tilfelle vil

all strøm til byen bli utkoblet
under den nuværende «ord
ning». Det sier seg da også seiv
at de totale utkoblinger i San
defjord i fremtiden vil bli rela
tivt sjeldne, og det er neppe for
optimistisk å tro at byen nu
går «lysere» tider imøte.

Forbedringene vil imidler
tid koste forbrukerne nok en
strømstans, sannsynligvis noen
nattetimer til uken, sier drifts
bestyreren.

Når det gjelder det om
bygningsarbeide ved E-ver
ket som man nevnte i bysty
rets møte forleden, opplyser
driftsbestyrer Kristoffersen
at der på Sandefjord kom
munes budsjett er satt av
kr. 104 000,—. Nu har man
ikke tatt endelig stilling til
hva som skal gjøres, hver
ken med de to bygningene i
Rådhusgaten, eller med de
penger man har til rådig-

fjords Blad» igår kunne drifts
bestyrer Karl W. Kristoffersen
ved Sandefjord Elektrisitets
verk fortelle at strømtilførslen
til byen i den nærmeste fremtid
vil bli vesentlig forbedret, som
en følge av det arbeide man for
tiden holder på med i trans
formatorkiosken i Strandpro
menaden.

To ungguffer
sfjai samme bil

to ganger
Inntil nu har byen blitt for

synt med strøm fra Stubb
gjennom seks sammenhen
g e n d e kabler. Snart vil dette
imidlertid være forandret, idet
strømmen skal gå i 3 ad -
skilte par kabler inn til by
en.

Bil- og\ brukstyveriet fra
Petter Klavenes i Peter Grøns
gate 1 sist helg er nu oppklart,
melder politiet. Den splitter
nye personbilen, Renault
Dauhine, ble tatt av to glitter
i 16-17 års alderen som begge
er fra Sandefjordsidistriktet.
Guttene slo ut en vindusrute
i bakgården, fant bilen, såtte
på skiliter fra en annen vogn,
åpnet dørene og veien var fri.
Efter en del lørdagskjøring
var guttene frekke nok til å
ta igjen bilen søndag og sam
let ble det kjørt ca. 9 mil. Bil
en ble satt tilbake i praktisk
talt uskadet stand.

Når denne forandring er gjort
kan man forsåvidt dele byen
inn i tre strømsoner, noe som
vil bli en avgjort fordel. .Det vil
blant annét medføre at man
kun utkobler vedkommende
sone når man skal gjøre ved
likeholctsarbeide eller foreta re

Det var ganske glissent på
Thorøa da «Thorshavet» gikk,
men noen var det som vinket
farvel til det første kokeri som
gikk sydover.

Først salte tårer så salt-Kokeriene til
og Vestindien

Las
efter

Palmas
bunkers

Asnesveien kjøtt og
dens stund. Han skrelte løk
og det skal mye løk til når de
350 karene ombord i «Thors
havet» skal ha pølser til
kvelds. Pussig nok, Agnar fel
te ikke en tåre hverken over
avskjeden eller løken.

Kokkene gjorde sitt til å
døyve avskjedsvemodet. De

erter
går til

hadde saltkjøttet og ertene
over. Og det var saltkjøtt som
det ikke er mulig å få i land.
Det lille privilegium skal våre
hvalfangere og sjøfolk ha at

(Forts. s. 5).

~Thorshavet" avsted som«Kosmos IV» siste kokeri til feltet overskjønn første kokeri sydoverDe norske og britiske pela
giske hvalfangstkokerier kom
mer til å fordele seg likelig på
øyene utenfor Afrika og Vest
indien når det gjelder bunk
ringsplasser iår. Siste kokeri
avsted til feltet ser ut til å bli
«Kosmos IV».

Ekspedisjonen skal bunkre j
Las Palmas. Sandar herredsrett tok igår formiddag

fatt på behandlingen av overskjønn i
forbindelse med utvidelse, omleggelse og
avståelse av grunn til adkomstveien til
Asnes Badestrand. Skjønnets admini
strator var dommerfullmektig Kjell
Bjørn Hoffstad og som domsmenn vir
ket gårdbrukerne Harald Hegdahl, G.
Sanna, Anton Sørensen og Karl Berg.
Lensmannsskjønnet som ble holdt 15.
august iår ble anket til overskjønn av
saksøkte, fru Molly Moe, mens saksø
keren anket skjønnet angjeldende Arnt
Eliassen. Underskjønnet fa.stsatte den
samlede erstatning for fru Molly Moe til
5 300 kroner pluss 4 kroner pr. kva
dratmeter grunn som. fordres avstått.
Eliassens erstatning settes til 500 kro
ner pluss 4 kroner pr. kvadratmeter
som pris for avstått grunn.

Avgangsdatoen til «Norhval»
er fastsatt til 24. oktober. Las
Palmas blir bunkringshavn.

«Southern Harvester», går fra
Jarlsø 29. oktober og «Southern
Venturer» går 2. november.
Foreløbig ser det ut til at beg
ge kokeriene skal bunkre i
Aruba.

mann kom for

bragt ombord i
sent, men ble «Polartank» havn
en barkasse

Fire slepebåter måtte til for
å få den inn til Amsterdam

Og så drø det første koke
riet avsted til Sydishavet. Det
var A/S Thor Dahls «Thorsha
vet» som mellom klokken 10
og 11 igår formiddag lot for
tøyningene gå og begynte den
lange reisen sydover. Noen
fest var det naturlig nok ikke
over avgangen. Der sto noen
koner og barn på kaia, litt for
knytt og frysende i nordenvin-

den. De forsøkte å vifte seg
varme med lommetørklærae,
mens de innimellom tørket tå
rer. Og da de mørke, dype av
skjedstalene kom fra «Thors
havet» var det ikke annet å
gjøre enn å reise hjem og ta en
sterk kopp kaffe, bite tennene
sammen og se fremover til en
vårdag med løvsprett og hval
fangerhjemkomst.

«Thorshammer» som går
måndag, skal bunkre i St. Vin
cent, mens «Thorshøvdi» som
går 20. oktober, skal bunkre i
Amuay Bay, Venezuela.

Curacao blir bunkringsplass
for «Kosmos III» som går mån
dag, mens «Kosmos IV», som
neppe kommer avsted før i mid
ten av november, skal bunkre i
Las Palmas.

Både «Sir James Clark Ross»
og hvalbåter skal bunkre i Las
Palmas og avgangen i Sande
fjord er fastsatt til 26. okto
ber.

Amsterdam, 14. okt. (AP)
 — Den norske motortan
keren «Polartank» ble slept
inn til Amsterdam av fire
slepebåter fredag morgen.

De to slepebåtene Simson
og Stentor har hatt et van
skelig arbeid med å slepe
Larvik-båten til land på

grunn av den urolige sjøen.
Skipet skal repareres på

et skipsverft i Amsterdam.
Representanter for rede

riet Var på pletten da tan
keren kom til Amsterdam.

Ny sorenskriver
i Jarlsberg

THORD GODAL BISKOP Polartank var på vei til
Amsterdam fra Larvik for
å rengjøre tankene.

I NIDAROS Mannskapane hadde kommet
ombord på morgen-kvisten. De
var blitt tildelt lugarer, kan
skje åpnet litt på sjøsekken,
men fikk ikke ro på seg. De
måtte ut til rekkekanten og se
litt innover gamle Norge igjen.
Så slang de kanskje bortom
messa og fikk en kopp kaffe.
Det gjorde godt for nattevake
hvalfangere. De siste nettene
hjemme blir det ikke så mye
søvn.

Oslo (NTB) Sorenskriver i
Narvik Brynj ulv Ohlsen er i
statsråd utnevnt til sorenskri
ver i Jarlsberg.

Den 53 år gamle domprost,
dr. theol. Tord Godal, Oslo, er
i statsråd idag utnevnt til bi
skop i Nidaros bispedømme.

Fangstmeldinger
fra Syd Georgia Storrengjøring av hoved

vannledningeiie i Sandar
«Pelagos» og hvalbåtene går

fra Melsomvik 12. november.

først i uken62 hvalmerker ble gjen
funne! sesongen 1959/60Eksplosjon på

hvalbåf

Først i kommende uke kom
mer de første fangstmeldin
gene fra landstasjonene på
Syd Georgia. Fangsten der be
gynte 1. oktober. Såvidt vi har
forstått var ikke fangsten så
god den første uken.

Husk endelig stenge stopp-kranene!
Byssegutten Agnar Hei b ø

fra Tjølling hadde kanskje fått
den greieste jobben i avskje-To arbeidere ble torsdag

endel forbrent ved en mindre
eksplosjon ombord i hvalbåt
«Setter I» som reparerer ved
Kaldnes mek. Verksted, Tøns
berg. Arbeiderne holdt på
mød et arbeide inne på en
brensenoljetank da eksplo
sjonen inntraff. Heldigvis ble
de to ikke påført større ska
der enn at de efter å være ba
iiandlet: av bedriftslægen
kunne reise hjem.

Bestrebelser på å få merket flere Fra og med måndag 17. ok
tober til og med tirsdag 1.
november skal Sandar Inge
niørvesen foreta sin tradisjo
nelle storrengjøring av ho
vedvannledningene i bygden.
Spylingen, som blir utført om
kvelden, natten og i de tid
ligste morgentimer, vil natur
ligvis medføre forurensninger
i vannet. Huseierne må merke

seg de dager da deres hus blir
berørt av spylingen, og sørge
for at alt som heter stopp
kraner blir tilbørlig stengt av
om kvelden den dag spylingen
skal foregå i angjeldende
strøk.

Spylingen vil bli foretatt
hver natt 12 netter på rad, og
hele bygden er delt inn i «ro
der».

spermhval denne sesong

Mellompartienes forslag
ble vedlagt protokollen

I den antarktiske hvalfangst -
sesongen 1959/60 ble det fun
net 62 hvalmerker som er
sendt eller apportert til Na
tional Institute of Oceano
graphy i England. Dette er et
betydelig mindre antall enn i
sesongen 1958/59 da det ble
funnet 102 merker, men på
nivå med sesongen 1957/58 da
tallet lå på 68 merker.

National Institute of Ocea-i
nography har bedt oss over
bringe dets takk til alle de
som har funnet merker eller
har hjulpet til med å sende
opplysninger om funn til in
stituttet. — Instituttet frem
hever at man nå gjør forsøk
på å få merket flere sperm
hvaler i Antarktis, og man
vil være takknemlig om hval
fangerne vil holde god utkikk

efter merker såvel hos sperm
hval som hos alle bardehval
artene;

Følgende norske hvalfange-
re fant hvalmerker i Antark
tis i sesongen 1959/60.
Harald Andersen, Kosmos 111
Petter Berg, Kosmos 111
Ove Thorkildsen, Kosmos 111
Sverre Adolfsen, Kosmos IV
Einar Askjern, Kosmos IV
John Grudal, Kosmos IV
Hans Aas, Norhval
Einar Bjerke, Norhval
Sverre Bergly, Pelagos
Arvid Bøhn, Sir J. C. Ross
Ragnar Johannessen, Sir J. C.

Trontaledebatten ebbet ut igår
Oslo (NTB) Nærmere åtti av Det ble også fremmet to an-

Stortingets 150 representanter dre forslag, ett fra sosialkomi
hadde hatt ordet da årets stør- teens formann Kjell Bondevik

(Kr. F.) og ett fra Per Lønning
(H). Begge disse forslagene ble
oversendt Regjeringen.

Lønnings forslag munnet ut
i en henstilling til Regjeringen
om å bli underrettet om omfan
get av lærermangelen i folke
skolen og de videregående sko
ler og om den situasjon skolene
i sin alminnelighet i dag er

ste politiske ordskifte Tron
taledebatten ebbet ut kl.
21,15 igår kveld. Ved voteringen
ble fellesforslaget fra de tre
sentrumspartiene Kristelig
Folkeparti, Venstre og Senter
partiet et forslag som var
formet som en «mt)t-trontale»,
enstemmig besluttet vedlagt
protokollen, og delte dermed
skjebne med selve trontalen.

Takpapp
Rød • Grønn * Sort - Grå

Ross
Oddvar Røyland, S. Harvester
R. Jacobsen, S. Venturer
Gustav Tveit, Thorshammer
Leif Engvoldsen, Thorshøvdi
Sveinung Groven, Syd Georgia

HELIÆNÆS FABRIKKER J
HEDRUM
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Æ med PETER WESSEL

Bli med på sesongens siste Danmarkstur 18/19. oktober.

 i Avgang Larvik 18/10 kl. 12.00 Ank. Fr.havn kl. 20.00.
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Avgang Fr.havn 19/10 kt. 11.00 Ank. Larvik kl. 19.00.

Pris kr. 40.- som inkluderer reisei
tur-retur samt overnatting ombord
Frederikshavn.
Bestill plass i god tid i reisebyråen
eller hos våre stedlige agenter,
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Lørdag 15. oktober 1960.

Det lyses for
gårdbruker Svein Hagtvedt,

Hedrum, og kontordame Olga
Karola Aske, Tjølling.

eléktrotekniker Svein
Gustavsen, Sandar, og kon
tordame Eva Anthonisen, Lar
vik.

Lesesvakhet kan hindres og
Ansvarshavande redaktør:

ARNE HOFFSTAD
Erter kontortid:

reduseres
ter at de har begynt på skolen.
Sprogutviklingen er eksempelvis
sikkert mere avhengig av miljøet
enn evneutviklingen.Telefoner:

Redaksjonen 66193
Redaktøren personlig 66 395
Redaksjonssekretær 66 394
A/S Handelstrykkerlet,

Kilgaten 66397

Modt møte

i Teaterlokalei

Det beste ville være å vente med
å sende de umodne barn til skolen,
men man må være oppmerksom på
at meget kan gjøres i barnets før
ste tid på skolepulten. Hvis lærer
innen viser tilstrekkelig årvåkenhet
og iver, kan mange reddes.

Men foreldrene må også gjøre sitt.
hvis resultatet skal bli godt. De må
først og fremst erkjenne at barnet
er lesesvakt, og dernest innta den
mest mulig objektive stilling.

Dr. Gjessing fikk stor applaus for
sitt tankevekkende foredrag, og ble
takket av Peter Ytterbøe. Dr. Gjes
sing besvarte derefter spørsmål fra
salen.

B«ntralbord kl. f—li 66393

Lørdag kl. B—l4. Bryllup
feires lørdag 15. ds. av frk.

Grethe Hem og hr. Gyula Tor
massy. Adr. for dagen: Park
Hotel.

Vielse i Sandar kirke kl.
16.30.

Automatisk telefonsrar .... 64386

Bankgiro 361/675 Postgiro 51660. Teaterlpkalet var bortimot halv
fullt i går kveld da Pedagogisk
Såmfundiég Vestfold Fylkesforening
for ordblindesakeh holdt felles
møte, med dr. philos. Hans Jørgen
Gj te si sJ h g som foiredragsholder.

Bernt Skottum ønsket tilhørerne
og foredragsholder velkommen på
arrangørenes vegne, og overlot or
det til dr. Gjessing, som talte om
«Kan vi, hindre at barn blir lese
svake?»

Foran en ny sydhavssesong feires 15. oktober av Marit
Myrvang, Siljan, og Leif Martin
Bonstad, Svarstad. Vielse i Sil
jan kirke kl. 17. Adr. for dagen:
Myrvang, Siljan.Det var en ny situasjon som norsk hvalfangst sto

overfor da fangstflåten gikk ut ifjor nøst. Norge hadde
meldt seg ut av hvalfangstkonvensjonen for på fritt
grunnlag å søke og forhandle seg frem til en ny avtale
som ga beskyttelse både for hvalfangstindustrien og for
hvalbestanden. Norges aksjon førte ikke frem, og da
også Holland meldte seg ut, var konvensjonens bestem
melser bl. a. om maksimumsfangst ikke lenger effektive.

Dette betydde imidlertid ikke at de enkelte lands
fangstekspedisjoner kunne fange som de ville. De nor
ske myndigheter fastsatte således den norske maksi
mumsfangst til 5800 blåhvalenheter som tilsvarte fang
sten i sesongen 1958/59. De norske ekspedisjoner måtte
følge den norske fangstlovgivning som er bygget opp
etter hvalfangstkonvensjonens fangstbestemmelser.

Det norske krav om en bedre og mer effektiv avtale
bie ikke imøtekommet. Det virker derfor overraskende
at den norske regjering, mot hvalfangstindustriens og
mannskapsorganisasjonenes bestemte råd, valgte å mel
de Norge inn i konvensjonen igjen før de norske krav
var imøtekommet. Holland står fortsatt utenfor. Det er
noe uklart i hvilken grad den hollandske hvalfangst
ekspedisjon vil respektere den internasjonale hvalfangst
konvensjons fangstbestemmelser. I følge en erklæring
fra de hollandske myndigheter nylig vil Holland ikke
ta hensyn til bestemmelsen for fangstens start når det
gjelder finnhvalen som er fastsatt til 28. desember. Man
må derfor regne med at hollenderne også iår vil begynne
fangsten tidligere og slutte senere. Denne ulikhet og
handicap i konkurransen der også gjør seg gjeldende
på andre områder. er alvorlig trusel for næringen.*

E-nd
Født

Sandefjord Sykehus 14/10:
Reidun, født Huskop, og Ar
ne Nilsen, Sandefjord en
pike.
- Anne Marie, født Pedersen,
og Rolf Forsberg, Sandefjord

en pike.

Innledningsvis sa Gjessing at
myhdighetene i de senere år har
begynt; å interessere seg for barn
med lesevansker, og interessen har
i særlig grad gått i retning av de
ordblinde. Dette skyldes selvsagt i
første rekke at lesning er en grunn
leggende faktor i all undervisning.

Menighetshoset
«sprengt» under

niannsfesfen
400 hørte legene

FAST FI^K" BH B a

Når det gjelder årsakene til lese
svakhet, uttalte dr. Gjessing at man
hår flere oppfatninger, i all fall en
medisinsk og en pédagogisk/psyko
lomisk. Medisinsk sett kan hjerne
skade av forskjellige slag forårsake
lesesvakhet, så også visuelle skader.
Man har også vært inne på at ord
blindhet er arvelig.

' Pedagogisk/psykologisk heller
mån imidlertid mere til den oppfat
ning'at det ikke er noen enkelt år
sak tid at et barn har lesevansker,
men derimot at det er et samspill
mellom flére forhold som gir dette
utslag. Por eksempel méner man at
arv og miljø kan ha stor betydning
i denne henseende.

og godsesong ønsker
vi 3iØe hvatlfangere:Sølvbryllup

kan feires 19.,d5. av elektri
ker Sverre Nilsen og frue
Thordis, f. Kristiansen. Dagen
feires 15. ds. på Haukerød
Badstue.

VEL MØTT TIL ¥åRE^I

underholde
Dødsfall

Henrik Møyland, Skjelbred i
Skjee, er avgått ved døden vel
58 år gammel.

Oddvar Theodor Hanssen,
Brunstad, Stokke, er død, 26 år
gammel.

Igår kveld ble Sandar Menig
hetshus «sprengt». Over 400
mann var møtt frem til fest
kvelden, der sogneprest Birke
land ønsket velkommen og le
det møtet.

I Sandefjord %

I dé sistfe år har de to synspunk
ter nærmet seg hverandre, og sist
nevnte syn har nok fått beholde
mest i den mer moderne oppfat
ning av årsakene til lesesvakhet.

Leseoppfatningen er ikke like god
hos alle barn, og enkelte bokstaver
kan volde store vanskeligheter, både
når det gjelder å se og høre.

~ Man kan påvirke barna både i po
sitiv og negativ retning, før og ef

Det er leger som skal un
derholde for en stor del ikveld,
og det er leger vi er glad over å
kunne gå til når vi mangler
noe, sa sognepresten i sin inn
ledning. Da er det godt å vite,
at når det er noe galt med sje
len, så har vi den store sjele
lege Jesus å henvende oss til.
Vi vil derfor også la denne
festkvelden stå i den store sje
leleges tegn.

Overlege Knut Koppang, Sen
tralsykehuset, såtte seg så til
klaveret, og trollbandt med
sitt mesterlige spill hele for
samlingen.

Dr. O. Josephsen holdt fore
drag, og viste lysbilder:' «I mes
terens fotspor i det hellige'
land», og møtet ble avsluttet
med andakt ved dr. Schjøth.
Sandefjord sykehus.

~rlaggskihe
et piano i ~Sjømann"

Nye trafikkregler fra idag
Idag trer endel endringer i

trafikkreglene ikraft. Det
gjelder kjøring i kryss, stans
ved bussholdeplasser og stop
pested, samt stans foran fot
gjengerovergang utenfor tett
bygd strøk.

over

Utstilling på Jarlsberg
Det blir ikke bare fylkes

utstilling for sau på Jarlsberg
måndag. Samtidig holdes Sta
tens hoppeutstilling. Der skal
også foretas såkalte unggris
målinger.

Den første norske hvalfangstekspedisjon er allerede
på ver til feltet. En ny sydhavssesong står for døren.
Denne gang vil man følge fangstresultatene med større
spenning enn noensinne før. Det har vært hevdet, og
sikkert med adskillig grunn, at det dårlige fangstresul
tat i siste sesong i vesentlig grad skyldtes ekstraordinært
slette værforhold og ikke en ensidig svikt i hvalbestan
den. Vi får håpe at dette er riktig. Kommende sesong
vil formodentlig skape større klarhet i problemet. Et
godt fangstresultat vil bidra til større* tro på hvalfang
stens fremtid. Det vil også gi øket grunn for en ekstra
norsk innsats for å skape en ny og mer effektiv inter
nasjonal avtale om fangstbegrensning og fangstbestem
melser.

70 år
' Stuert Ludvig Jacobsen,

Skoleveien 18, V. Rød, fyller
70 "år søndag 16. oktober.

Dagen feires idag.
Ballklubb -guttene

Per Marthinsen og Birger
Karlsen er nu kommet hjem
fra Gaza og er ferdig med sin
militærtjeneste. Ser De to
«araber-brune» fjes på strø
ket, er det dem.

Naturalist
stiller ut

Maleren Arnt,. Kjelsaas gjester" i
disse dagér Sandefjord og holder
utstilling av sine' arbeider på Hotell
Atlantic. Som vanlig har lian med
seg en rikholdig kolleksjon av na
turbilderrfra kjente: steder. Hans
motivyalg skyldes vel mye at han
er bondefødt og at han 1 er et utpre
get friluftsmenneske.

Hans virkemidler er varierte og
både kniv, pensel og tube blir brukt
av ham. ,

-Kjelsaas gjør ikke krav på å gå
i dybden eller å ha dissekert sine
motiver, slik at de er uigjenkjenne
lige for en uinnviet, nei, det er et
ærlig naturalistisk syn på motiv
enesom han forfekter. Hans bilder
er da også likt av det kjøpende pub
likum; og allerede tidlig i går hadde
han solgt flere målerier.

Søren Emanuelsson.

Ungdomskorpséts
konsert i morgen

Vesterøya Vel
arrangerer idag sesongens

første hyggekveld på Nord
heim. Det er satt opp et om
fattende program med film,
opplesning, tippekonkurranse,
bevertning og utlodning. I
forrige sesong var disse hyg
gekveldene meget populære,
og det er Vel-styréts håp at
Vesterøy-folket vil slutte opp
om arrangementene også nu.

Tilbake står da bare å ønske'alle våre aktive hval
fangere god tur og riktig god fangst.

Sandefjord Ungdomskorps har
satt opp følgende program til sin
konsert ved Park Hotel i morgen:
K. L. King: Gallant Marines, marsj.
E. Juel-Prederiksen: Skandinavisk

Suite.
A. Greenw"ood: My Old Kentucky

Home, fantasi.
Emmerich Kalman: Play Gipsy,

Play, kornetsolo.
Paul Yincke: Unrequited Love,

**. Sommentater f t
BARSKERE KLIMA at norsk skipsfart må regne

amiedJ et «harder© kldraa». Kapi
tailproblemene. er ett av de ele
menter som kommer tål å av
gjøre konkurranse-evnen. Vi må
få betmgelser som imuliggjøir
større spaning innenfor bedrif
tene.

TILSJØS
Under ovenståemdé tittel kom

menterer «Farmand» på lederplass
den- tale som presidenten i 'Nonges
Rederforbund, Jørgen Jahre, boldt
torsdag. Bladet skriver fel. a.:

Apoteker Thor Hornemann
løses etter søknad fra sin

bevilling til å drive Levanger
apotek fra den tid sosialde
partementet bestemmer.

valser.
B. Heradstveit: Barcarole

arr. Rolf Hansen.
Frederich Loewe: On The Street

Where You Live, fra My Fair
Lady, arr. Leiv Flisnes.

Frederick Loewe: I Could Have

Den norske valutakasse hiadde
ikke vært svært stor hviS' re
derne ikke hadde sluttet. lang
siktige fraktkontrakter til råter
som er langt høyere enn da
gen®. Hvor er begeistningen og
takkniemliigheten for 'denne inn
satsen? Det er den soim gjør
det mulig for Norge å regne
'med en vailuta-inniseilling i år
på noe over 3 milHiarder kro
ner, det nest høyeste i vår hi
storie og bare litt under toppen
i 1957. Men dette- kan man ikke'
regne med i tiden fremover,
når certepartiene løper tit.

Og resultatet for selsfcapene
er mindre storartet. Deres inn
tekter fele halvert fra 1957 til
1958 og falt ytterligere i 1959
som følge av stigende driftsut
gifter.

Helligdager og produksjon Soldatinnvielse
«Nationen» skriver bl. a i Frelsesarmeen

Ikveld blir det festsamvær
ledet av tidligere leder for
Frelsesarmeen i Norge, kom
mandør T. I. Øgrim og frue.
Søndag formiddag er det mø
te med speiderparade, og om
kvelden vekkelsesmøte med
soldatinnvielse.

Danced All Night, fra My Fair
Lady, arr. Rolf Nøddelund.

Harold L. Walters: Copa Cabana,
Vi må tilstå' at vi forstår både

de-m som i denne sak imå tale pro
duksjonens og fcirkens sak. Vi sy
nes bare at man før man går til et
såvidt alvorlig skritt soim å sløyfe
helligdager, burde' ha forsøkt an
dre utveier. De er der nemlig.

samba.
R. Wagner: Nibelungen Marsch Sjømannsforeningens Da

meklubb som ble stiftet for
3 år siden, har samlet inn til
et piano som forleden ble
overrakt sjømannsforeningens
formann, Hjalmar Bråavold
av klubbformannen Erna
Dahler.

Fru Dahler sa blant annet
i sin tale ved overrekkelsen
at et av Dameklubbens største
ønsker er å skape litt «kvinne
lig hygge» i Sjømannsforen
ingen. Vi har spart' penger og
håper nu at pianoet vil bringe
forenimgen mye glede i tiden
fremover.

Damene rettet også en takk
til lektor Kristian Strømøy
som har vært behjelpelig med
anskaffelsen. Det er et brukt
piano som er kjøpt, men efter
at «det gamle skroget er blitt
pusset opp og pønta på synes
vi det er blitt ei god skute
som skal ivaretas», sa fru
Dahler.

Generalløytnant Motzfeldt
For det første burde de to in

stanser ha gått sammen for å
skape en arbeidsmoralens vekkel
se her i dette' land. En fornyet
ansvarskj endsle og imer bevisst
etisk forplifctelse 'overfor arbeids
innsatsen og arbeidspliassen ville
sikkert ha hjulpet betraktelig.
Dessverre avskjærer imian noel ve
sentlig, ved en slik fornyelse. ved
det forslag sotm nu er innlevert.

er i statsråd frabeordret
som sjef for Luftforsvaret og
stilt til disposisjon for for
svarsstaben.Kaptein Brekke

i Frelsesarmeen holdt an
dakten på høstfesten som
sang- og musikkgruppen i Nye
alderstrygdedes forening har
hatt. Fru Teal sang solo og
hjemforbundet stod for sang
og- musikk mens Marie Han
sen spilte gitar og fru Åsta
Larsen leste opp. Einar Rein
holdt avsluttet.

Som ny sjef for luftforsva
ret er utnevnt generalmajor
Odd Bull. Efter flaggskiftet talte kap

tein Braavold varmt og fagert
for Darneklubben som i sin
korte virketid har gjort Sjø
mannsforeningen store og gle
delige tjenester.

Bristalbakken ved
Presidenten konkluderte' medl Lysebo i Kvelde

skal omlegges, og ingeniør-;
kontoret lyser idag arbeidet
ut på anbud. Det dreier seg i
det hele om 500 meter ny vei,
man vil også ha utført noe
sprengningsarbeide på strek
ningen" Oklungen bru — Røn
ningsberget. Anbudsfristen er
satt til 27. oktober.

Været: LETT E R E !

En svak høytrykksrygg ven
tes å bre seg inn over det øs
tafjellske fra vest og vil gi
gradvis lettere skydekke østa
fjells. Det blir litt kaldere om
nettene. Værvarsler som gjel
der til natt til søndag:

Kysten Lindesnes Sta
vern, ytre Oslofjord: Nordøst
bris, styrke 3—4, skyet eller
delvis skyet oppholdsvær, god
sikt.

Bryggepraten.
Maleren Arnt Kjelsaas

méd «Komposisjon»
malt med tuben.

Observasjoner
Barometerstand 756 mm
Temp. kl. 22 igår 6 gr
Høyeste temp. siste døgn 7,5
Laveste —» 3,5
Nedbør 1,7 mm

Kjøp lodder! FRA
Disse ordene klinger i ørene

våre nesten hver dag på denne
tiden av året. Ordene kan ha
forskjellig klang. Det kommer
an på hvem som. sier dem.

Denne gang er det Sande
fjord Menighetspleie som ro
per det ut: Kjøp, lodder! Og
denne,, g"ang håper vi ordene
har en lys og vennlig klang.

Al'le : '.som på en eller annen
måte har vært i berøring med
Mehighetspleien, vet hvilket
rikt arbeide den utfører. Tenk
bare på menighetssøsterens
gjerning blant de syke, gamle
0g... ensomme.

LESEKRETSEN

Strømstadturer
Østlandet med Oslo: Lett,

overveiende nordøst bris,
skyet eller delvis skyet, opp
holdsvær og tildels pent vær.
Tåkedis over lavere strøk om
morgenen.

Fylkesarbeidskontoret
søker assistent

En stilling som kontorassi
stent ved Vestfold Fylkesar
beidskontor er lyst ledig. An
søkningsfrist er 29. oktober.

Igår kom «Løven III» «personlig»
efter å ha opptrådt ved stedfbrtrederc
tidligere i uken.

Jeg vil gjerne få si at jeg er helt enig
med den dåmen som skrev i bladet for
leden dag om disse turene. Vi som hele
året må gå i den daglige tranten med
husstell og ungemas, vi kan vel trenge
den smule avkobling vi kan få ved en
slik tur. Dobbelt hyggelig er det vel at
vi på en lovlig måte kan få kjøpt litt
billig ombord. Slikt synes jeg kunne be
traktes som en hyggelig gest fra staten
som sannelig ikke har det for travelt
med hyggelige gester, -synes -jeg da.

Hilsen
Hun med familie på 4.

«Homborsund» hindret Falkøye fra å
betjene telefonen i den utstrekning han
fant nødvendig. «Homborsund» losset
over 50 tonn fat-materiell, og Falkøye ut
trykte et varmt ønske om å få en kon
tordame som kunne besvare telefonopp
ringninger.

Værutsikter for søndag og
måndag: Nordøst bris, stort
sett pent vær. Kaldere om
nettene, nattefrost i innlan
det, j Koksbåten er gått til Karlstad efter å

være blitt utlosset her. «Miriam III» var
endel forsinket og kom først ut på etter
middagen igår.

«Rutland II» og «Karmøy», har meldt
sin ankomst idag.-

«Rutland I» kommer imorgen og «Hel
lesund» sent imorgen natt.

Obs.: vannst. -f- 3, sjøtemp. + 12 og
lufttemp. + 2.

Hedningemisjonen i Andebu
har festmøte på Andebu

Pleiehjem idag. Talere er sog
neprest Hafstad og lægemisjo
nær Kr. Hafstad.

De Menighetspleien drives
av frivillige gåver, trenges din
hjelp. Det er derfor vi minner
deg om utlodningen som i dis
se dager er i gang i Sande
fjord. '"

Utelyset
Hva skal man si om oss avisbud som

kommer til disse mørklagte husene tid
lig på morgenen hele vinteren igjennom?
Kan det være nødvendig å slukke ute
lampen i det hele tatt om kvelden? Vær
så sniid å la lampen brenne, iallfall der
hvor abonnentene venter å få avisen ina
av døren.

God helg til alle, og god sesong for
dem som drar sydover idag.

Du som føler ansvaret, gå
innom Skotøyutsalget, Storga
ten, eller Melkeutsalget, Aa
gaards. Plass, og kjøp lodder
« så du blir rik og varm —».

I. A.
Rørleggermesler

Oslo: Brobekkvn. 62 B Boks 71 Økern. Tlf. 2194 50
Bergen: Tlf. 14 959'. Trondheim: Tlf. 26473. Narvik: Tlf. 1726
Alta: TM. 5346. Skudeneshavn: Tlf. 333.
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Apoteket HVALEN

60n. og helllgdager fra kl. 15
Ul kl. 19.
bar vakttjeneate denne uke. AUe
hverdager vakt til kl. 20.

Laegevakt

DR. STUEN

Storgt. 7.

(Kun oyeblikkelig hjelp),

KJEL L*s

NSESK

Telefon 63 330.



Lørdag 15. oktober 1960*n I 4

Årsmøte i Guttemusikkens Foreldre
foreniøg med mange valg
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BILLIGE SKJORTER

12,90
Sandefjord Guttemusikkorps' For

eldreforening holdt sitt årsmøte på
Badet i går, ledet av formannen R.
Mathiassen. Sekretær Eugen Han
sens årsberetning fortalte om en
lang rekke møter, juletrefest, ski
renn, medlemsfest og hyggelig
markering av 45 års dagen.

Kassereren, A. Ingebretsen, fikk
honnør for regnskapet som var re
vidert og ble vedtatt.

Efter litt prat frem og tilbake, ble
det besluttet å forenkle regnskapet.

Formannen i foreldreforeningens
styre, R. Mathiassen ble gjenvalgt.
Av styrets to uttredende medlem
mer ble A. Ingebretsen gjenvalgt,
fru Bakke, ny. Gjenstående i styret
er fru Alfheim og H. Stormoen.

Suppleanter ble Stensgård og fru
Stange.

Til korpsstyret ble valgt 4 med
lemmer foruten formannen som er
selvskreven. R. Stange, O. Skar,
Asbj. Nilsen og fru Kirkevold. Sup
pleanter ble Olga Hansen, Hj. Han
sen, Boye Pedersen og L. Austr
heim.

rutete flanellsskj orter i
god kvalitet.

Kjøp hos Gjekstad
det er god forretning.

Revisorer ble A. Holden og A,
Klaveness, suppleant J. Skjørdal

» ASCHEHOUG^

Hvor far poengene
veien i morgen ?

Festkomite ble fruene R. Abra
hamsen, Lien, Kvalø, R. Olsen, D.
Simonsen, A. Halvorsen, S. Abra
hamsen, Trolssås, I. Christiansen,
og' I. Unneberg.

Valgkomité: Eugen Hansen, fru
Lien og H. Gabrielsen.

Efter å ha sittet 8 år i styret ble
Eugen Hansen overrakt blomster av
formannen med takk for alt han
hadde gjort for korpset og forenin
gen.

ladremisjonens Kvinneforening
feirer 65 års jubileum

Hoffstads «Solnedgang \
\ i otsdal». Bildet er i privat eie.

I høst er det 65 år siden en krets
av kvinner innen Sandefjord Indre
misjon stiftet en kvinneforening-,
hvis oppgave skulle være å støtte
Indremisjonens virksomhet. Karak
teristisk for stabiliteten i denne
forening som regelmessig har holdt
sine fjortendaglige møter gjennom
65 år er at den har klart seg med
fem formenn gjennom dette lange
tidsrom. Av disse bestyrte de to
første formenn vervet gjennom for
eningens første 50 år. Foreningens
første formann var frøken Josefine
Johansen som ble avløst av fru
Emilie Schelbred i 1920: Fru Schel
bred var formann til 1945. Den
tredje formann ble fru Mally Lar

sen, som ble avløst av fru Ingbjørg
Riverød. Formann i jubileumsåret
er fru Anna Hjelmo. Foreningen
har gjennom de svundne 65 år ut
ført et stort arbeide til hjelp for
hovedforeningens virksomhet.

Handicap-konkur
ranse i Golfklubben

Skar takket foreldreforeningen
for alt den gjør for korpset.

Kunstforeningens utetiiiliing av
maleren Ole 1 -. Richter /Hoffstads
målerier og layeringer' * i ! Bymu
seet avslutte® imoTgen., Forrige
helg var utstillingen godlt besøkt,
tii tross for regrj og seimifinale.
Det er besøket .verdt å 'se 'Hoff
stads arbeider,- for : hans \ billeder
treffer rett i blinken når det 'gjel
der: å forevige kjente og. kjaere
steder. Kan bruker- imye varme
farver og i hans naaJiétuer, fra Ef
tanglandet 'gløder svaberg'og klip
per så somimerbrune i sallen, som
bare en ekte Vestfolding.': kan fo
restille seg., Hans hilder, fra sko
gen og fjellet ,er <også.-godt .opp
levd og grønntfarvene er behiaihd-

let med stor forståelse. og rik
jvarulasjon. Tid enkelte tider kan
jhans målerier fra dalførene imin
:'ne om H. Kihles arbeider.

To siste gangar
for I fyrog flamme

65 års jubileet markeres i mor
gen, først ved en gudstjeneste i San
defjord kirke hvor. det skal tas opp
ofrer til Indremisjonens virksomhet
i Sandefjord.

Søndag samler Vestfold Golf
klubb sine spillere til handicap
konkurranse. Samtidig spilles en
lagmatch mot Borregård Golfklubb.

Borregaard Golfklubb er en be
driftsklubb som har hevdet seg me
get godt i konkurranse med andre
klubber. Enkelte av spillerne hører
til landets beste.

i Men det er vel først og fremst
.die lokale biHder som fanger in
•teresseni og på dette punkt kan
O. Hoffstad være en lærernester
når det gjelder å se «.de nære
ting». Steder som imian passerer
flere ganger daglig og affifcevel
ikke ser,, blir små perler når de
får passert gjennona Ole R. Hoff
stads pensel. Denne, utstillingen er
riktig /noe for Sandefjordsfolk, noe
soni/også salget av hildene viser.

Om. ettermiddagen holdes selve
jubileumsfesten, med sekretær Ri
verød og sogneprest Birkeland som
talere. Det blir sang av fruene
Bødtker og Kjøli. Musikkforeningen
skal også medvirke.I lagmatchen stiller 10 spillere

fra hver klubb og det spilles efter
internasjonale regler.

Banen er apen for publikum
Søren Emanuelsson

Sandefjord kat
Gyent „&atlc

fått noti
étatef

Vestfold nr. 3
Offiserer Fire for en

krone og fem

I SKOLELANDSKAMPEN
PÅ SKI SISTE VINTER

og hvalskyttere
på «Kosmos III»
og «Kosmos IV»

I forbindelse med siste vin
ters S k o 1 el an d sk amp på
ski ble det for annen gang
konkurrert om Skiforbundets
vandrepokal. Pokalen vinnes av
det fylke som i forhold til fole
ketallet avlegges flest prøver i
Skolelandskampen på ski.

I 1959 ble pokalen vunnet av
Østfold fylke. Denne gang gikk
Vest-Agder til topps i skarp
konkurranse med Hedmark og
Vestfold.

Her er resultatene for de bes
te fylkene: (Tallét angir % av
samlet folketall i fylket som
har avlagt prøve i Skolelands
kampen.)

1. Vest-Agder 6.0 %
2. Hedmark 4.8 %
3. Vestfold 4.75%
4. Rogaland 4.7 %
5. Aust-Agder 4.6 °/o

Tore Pedersen rykker inn på
Rosenborg-laget søndag og
vil sikkert bety en styrkelse.

Vel talt tilfredshet med jernbaneresfanranten
for en paraply

1 morgen middag spiller Ballklub
ben Og Rosenborg «omkamp» på
Stadion. Denne gang gjelder det
serien, og slik stillingen på tabellen
er for begge lag, er det uhyre viktige
poeng det skal kjempes om. Efter
Rosenborgs «oppvisning» sist søndag
vil det være nokså naturlig å tippe
at begge poeng'jvil ta veien til Trøn
delag men 'fotballen er nu en
gang sånn at et slikt tap lett kan
bli gjort gruelig tilskamme. Sikrest
er det naturligvis å belage seg på
Rosenborg-seier, men det blir så
visst ingen sensasjon om Ballklub
ben går seierrik ut av oppgjøret.

Ellers skal det bli spennende å se
hvor mange mennesker som kom
mer på kampen. Regner man med
at Ballklubben vil «reise kjerringa»
og slutter tallrikt opp av den
grunn? Ble man så begeistret for
Rosenborgs spill sist at man gjerne
vil se trønderne igjen? Eller er
skuffelsen over Ballklubbens neder
lag så stor at man vil holde seg
hjemme i morgen?

Ballklubbens lag blir mer enn
livlig diskutert i fotballkretser i by
en. Enig eller ikke enig i U.K.S valg
 rf det er i hvert fall eri «gylden»
regel» at et lag aldri skal dømmes
på forhand.

Og så, var det hittegodsauksjon
igjen under underfogd Stefanus
Jacobsens bammer. En tallrik og
 kjøpelysten forsamling lot ikke en
/gang undérfogden få sjått opp den
første paraplyen før den var solgt
for 5 kroner.

En dame betalte 6 kroner for en
sykkelveske med to termosflasker,
Og pappesker med en masse rart
gikk også for. 5—6 kroner stykket.
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Vi bringer her listén over
offiserer og skyttere ved
«Kosmos» -ekspedisjonene
kommende sesong. Sverre An
dreassen skal være skytterbe
styrer på «Kosmos III» og
Knut B. Hansen skytterbesty
rer på «Kosmos IV».

. Pussig var det å se det utvalg
politiet hadde i vanter og hansker
både for damer og herrer. Hansk
ane gikk fort vekk til en pris av iem
kroner for to par. Selbuvanter og
andre gikk buntevis for 10-12 kro
ner; lusekofte, jumper og golfjakke
til pike gikk samlet for 20,50.

Fl. k. «Kosmos III»Jan Andersen og Arvid Carlson
i en parodi på «Zanzibar». Kaptein/Bestyrer: Karl Gran,

Leikvollgt 32, Sandefjord
Maskinsjef: Rolf Lagrem, Halv

dan Svartesgt. 13, Sandefjord.
1. styrmann: Arnt Eliassen, As

nes, Sandar.

Årets gode russerevy «I fyr og
flamme» synger nu på sitt aller
siste vers. Det er, forestillinger i
Teaterlokalet i aften og i morgen
aften, men så er det også ugjen
kallelig slutt. Hvis De ikke har vært
«I fyr og flamme», bør De unne Dem
den gleden i helgen.

Med helgens' forestillinger har
russen spilt 12.

Smykkene innskrenket seg til fire
ulike øredobber, som samlet gikk for
1 krone, og et glitrende armband
som også gikk for en billig penge.
-En flott brun dress med slips og
'kuffert ble betalt med 52 kroner, og
et herrearmbåndsur med 38.

PER KRISTOFFERSEN UT
AV FREDRIKSTAD-LAGET Fangstbåter og skyttere:

H/B «Milliam Kihl», Sverre An
dreassen, Nøtterøy

H/B «Kos 53», John F. Larsen,

Efter en del svake kamper har ledelsen
i Fredrikstad FK besluttet inntil videre
å sette Per Kristoffersen ut av laget.
Henry Johannessen går inn som cen
terforward i søndagens kamp mot Lar
vik Turn.

. Voksne sparker, rustne, men dog
brukbare gikk for 10 og 15 pr. styk
ke, og en barnespark for 14 kroner.

Auksjonarius var opplagt, og pub
likum var med så langt pengene
rakk.

Kroken
H/B «Kos 33», Arne Borgen
H/b «Kos 48», Harald Andersen,

Nøtterøy
H/b «Kos 31», Lorang This-

Haraldsen, Durban
H/b «Kos 52» Ludvik Mikalsen,

Pedellposten
ved Bjerke skole

i Tjølling er nu lyst ledig,
og skolekontoret har fastsatt
25. oktober som ansøknings
frist.

Vestfold Cyklekrets Sykkelsalget åpnet med to tre
hjulsykler som føk i været fra 5 til
15, og ble tatt i bruk av glade små
tuller med en gang. De voksne syk
lene var noe på felgen og gikk for
30 til 45 kroner. Mange av dem pep
stygt da de ble trillet vekk.

Aagesen skrev og Sanna løftet
saker og ting i været. Alt var hyg
gelig, og folk koset seg.

har sitt ordinære kretsting på
Hotell Atlantic tirsdag 18. oktober.

Ful! Hovedserie

runde søndag

Runar Våle
H/b «Kos 46», Anton Éllefsen,

Andebu
H/b «Kos 40», Erling B. Hansen,

Nøtterøy

skal ha sesohgavslutningsfest på
Hotel Kong Carl ikveld og ca. 90
medlemmer har tegnet seg på list
ene.

Travtips
for søndagsløpene

på Jarlsberg- Tre av gjestene har tatt turen ut på kjøkkenet til kjøkken
sjef Helland som er utlånt fra jernbanerestauranten på Oslo
Vestbane. Fra venstre rådmann Finn Sandberg, kjøkkensjef Hel
land, interiørarkitekt fru Eva Nordsveen og formannen i styret
for A.s Norsk Spisevognselskap, direktør Andreas Andresen sma
ker på nattmaten.

A-landslaget i fotball
spiller en treningskamp mot

ungdomslandslaget på Bislet
søndag 30. oktober.

Lagene vil bli tatt ut senere.

Det blir sikkert en ny stor travdag på
Jarlsbergbanen imorgen, hvor det er opp
satt il løp deriblant det nye storløpet
om «Diplqmis-Pokalen». Det er anmeldt
7 hester i løpet og med selveste Jens Pro
tector i spissen. Innen travsporten ser
man frem til dette møtet mellom våre
beste varmblodshester med en viss spen
ning. Ikke alle er sikker på at Jens Pro
tector vil ta hjem seiren i dette selska
pet. Den starter nemlig med 40 m. til
legg på bl. a. Frøy og Rei Junior og seiv
om den ved flere anledningef har tatt
inn 60 m. tillegg på Rei Junior før, så
har den ennu tilgode å møte Frøy.

FL k. «Kosmos IV»Søndag spilles det full runde i
begge avdelinger i Hovedserien.
Programmet ser slik ut: Kaptein/Bestyrer: Kjell Tholf

sen, Eirik Jarlsvei, Sandar
Maskinsjef: Gunnar Galteland,

Ranvik, Sandar
1. styrmann: Ludvik Helgesen,

Løten st.

Avdeling A:
Fredrikstad—Larvik Turn
Odd—Lisleby
Viking—Strømmen
Vålerengen—Stavanger

"'wiiimfflmiMMiiimiiiiiMiimiiiiimiiiiiimimini'= .-•  £
| Sandefjord og (
I nederlaget for (
] Rosenborg 1

En koselig innvielsesfest fant sted
i Sandefjord jernbanerestaurants
hypermoderne, koselige lokaler i går.
Samtlige omkring 25 tilstedevær
ende uttalte sin store tilfredshet
med bygget.

Ved middagen talte formannen i
styret for A/S Norsk Spisevognsel
skap, direktør Andreas Andresen.
Han sa at Sandefjord jernbanere
staurant var blant de styggede av
de ca. 40 restauranter Spisevognsel
skapet disponerer her i landet i dag.
Den tidligere restauranten var det
flaut å vise. Men nu har vi fått et
sted vi kan presentere for det store
antall trafikanter og håpet er at
alle blir fornøyde, det er i hvert fall
N.S.B, og N.S.S. Direktør Andresen
ønsket bestyrerinnen, Ella Rokkum
lykke til.

Distriktssjefen for Drammen
jernbanedistrikt, Arne Aamodt var
glad for at Spisevognselskapet ikke
hadde hatt bedre forhold enn i de
gamle lokalene ellers hadde vi ikke
fått et restaurantbygg som det nu
værende. Ella Rokkum har lenge
mast for å få skikkelig restaurant
bygg i Sandefjord. Nu er det kom
met. Håpet er at restauranten dri
ves frem til et utmerket sted. Di
striktssjefen benyttet anledningen
å tale for rutebilstasjonens plaser
ing vis a vis jernbanerestauranten.

Styremedlem, jernbanedirektør
Leif Tveten ønsket fru Rokkum til
lykke med restauranten. Bestyrerin
ne Ella Rokkum som i dag har jubi
leum, idet det er 15 år siden hun
kom til Sandefjord, uttalte sin glede
over bygget på hele byens vegne.

Nu har vi fått det som vi vil ha
det her og det beste vil bli gjort
for å gjøre alle fornøyde.

Rådmann Pinn Sandberg som
representerte Sandefjord kommune
takket humørfylt og elegant for den
deilige maten og betegnet den nye
jernbanerestauranten som «Park
Hotel i nordbyen». Vi har vært
skamfulle over å vise våre reisende
de tidligere restaurantlokalene. Nu
tar vi dem med glede innom jern
banerestauranten. Rådmannen tak
ket Spisevognselskapet for gjen
nbmføringen.

Byggmester Karsten Vileid talte
på vegne av entreprenørene og tak
ket for tilliten som var vist Sande

fjordsfirmaene, takket byggets ar
kitekt, overarkitekt Arvid Sundby
og konsulent, ingeniør Hiller. Fru
Rokkum ble takket for all overbæ
renhet og Vileid betegnet bygget
som interessant og meget tiltalende.

Efter middagen var det rundtur
i bygget. Superlativene. var natur
ligvis mange.

J>Å
UDIS-MERKET

SKAL SPORTSKLÆRNE
KJENNES

Avdeling B
Eik—Skeid
Lillestrøm—Greåker
Rapid—Lyn
Sandefjord—Rosenborg
3., 4. og 5. divisjon gjorde seg sist

søndag ferdig for iår. I landsdelse
rien derimot er det full runde søn
dag:

Fangstbåter og skyttere:
H/b «Arnfinn Bergan», Knut B.

Hansen, Gape Town
H/b «Arne Skontorp», Arne O.

Jensen, Cape Town
H/b «Leif Welding», Trygve Nil

sen, Onsøy
H/b «Kos 24», Chr. . Henriksen,

Cape Town
H/b «Wilfred Fernhead», Arnt

Krogtorp, Cape ToWn
H/b «Kos 51», Arve Arvesen,

E I «Uken som gikk» skriver E
E Thv. E. Johnsen i Sports- j|
E manden: =

1. løp. Toftestegg Norfinn Tofte
gro. Outs. Telekvikk.

2. løp. Jukan Aidry fugela Peter.
Outs. Tigertail.

3. løp. Steggano Eli Ravn Gjønna.
Outs. Lasken Kari.

4. løp. Jens Protector Frøy Rei Ju
nior.

5. løp. Huldreprinsen Miran Molyn
Prins. Outs. .Spenti.

6 løp. Ing Jakk Toftebjørn Torino.
Outs. Norvinnsønn.

7. løp. Steggano Maridøla Gjønna.
Outs. Atlas Gulli.

8. løp. K. Rastads kjøring Peter Pan
Guvernør. Outs. Victory Astute.

9 løp. Sabrina —' Veslegutten Skofta.
Outs. Buvar.

10. løp. Sabrin Nordli Tom Seier
Ruggen. Outs. Stjernefalk.

11. løp. Jackie Volar Union. Outs.
Mandaley.

? Ago.

Vi har rottekrig
i Sandefjord

Østland/Søndre
Askim—Pors
Fram—Ørn
Sarpsborg—Moss
Selbak—Sparta

E Endelig har vi så Sande- E
E fjord. Her er nok å henvise E
E til byens elegante måte å ta E
 =. nederlaget på. Den savner e
E antagelig sin like i norsk fot- Ej
=j ball. Sandefjord står her på =
= høyde med et skøytepubli- =
=J kum på Bislett! =

. Og sunnhetsbetjent I. Bødtker
vil gjerne få. påpeke at hus-eiere
kan få utlevert gratis rotte
gift ved de tidligere annonserte ut
delingsplasser: kommunetomten
Hystadveieh 11, på Brannstasjonen
og på søppeloppfyllingen på Kam
fjord. Fra neste uke av kan man
bare få utlevert rottegift på sist
nevnte sted. Den «offisielle» rotte
krig avblåses ved denne ukes ut
gang.

Onsøy
H/b «Kos 49», Edward Karlsen,

Cape Town
H/b «Sidney Smith», Kåre Mar-J\ Spesiell

tennplugg-
service

JC\ Alt i plugger.

= De har da også Thorbjørn i =j
E bakhånden og denne har jo =j
=J lovet at han skal komme til- =j
= bake og ikke gi opp sitt store =}
5 mål mesterskapet.
E Så blir det da for de andre E
E å holde en skikkelig plåser- E
E ing i serien til Thorbjørn at- E
E ter kan være med til vår- =j

tinsen, Durban .-.. '• 
H/b «Kos 32», Harald B. Han

sen, Nøtterøy
H/b «Kos 47», R. Smedsrud
H/b «Kos 41», E. Hamre.

% RIL-SERYIGÉniiuifiiuaL   • • A/S LISE
M/S «Lisø» ankom Avonmouth

9/10.

Sunnhetsbetj enten fortelter, at
man har fått langt. færre klager
over rotteplageri iår, enn man har
hatt i tidligere år. Dette kan del
vis tilskrives tidligere rottekrigers
effektivitet, delvis dette at endel
saneringsmoden og rotteinfisert be
byggelse er blitt fjernet i de senere
år. Også på fyllingen på Kamfjord
er man langt mindre plaget av rot
ter enn i tidligere år. Dette skyl
des både en systematisk rotteutryd
delse som en rasjonell behandling
av avfallet på søpleplassen. Men
rotter er det fremdeles nok av, og
de som merker noe til disse uvel
komne gjester må gjøre noe effek
tivt for å komme de plagsomme ve
sener tillivs. Og her er det altså
at rottegiften kommer inn.

I ril =
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FANTOMET

'"•sis»

«Udis-Parcas»
En sporty, vendbar Poplins

frakk til sport og daglig bruk.

Marine og Grønn kr. 138,—
Sotgrå kr. 150,—. Årsmøte i Ula Vel

ØZe Gjeyistc&cl Ula Vel har hatt årsmøte. Ot
to Caspersen ble gjenvalgt til
formann, Nils Bernhardsen til
viseformann, Gjertine Nilsen til
sekretær og Kamilla Bernhard
sen til kasserer. Håkon Casper
sen ble styremedlem.

Straffangene overtar på fan
geskipet.

Du såtte dem på. Få dem
av, og det kjapt, Mac.

Eh ja

Dere er livsvarige alle sam
men; kjent av politiet over alt.
Det er ikke noe sted dere kan
reise til.

Kjekkas

Nei Otter!
Hold munn. Det er jeg som

bestemmer. Har aldri likt den
kapteinen.

Kjøp hos Gjekstad
Få den smeden opp på

dekk.
det er god forretning.

Javel, Otter!
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Lørdag 15. oktober 1960.

«Goksjø-ledning» til Rauer ?

Vannforsyning fra havet om fem år

Foreldrene bør stå opp og bli
søndagsskolen

med Møller Warmedal:

barna på Var forslag blitt
vedtatt ville Sandefjord
unngått skatt-økningen

Høires
Uogdomsproblemene skriver seg ofte fra hjemmene,

sier den engelske oberst Higgins

Under en samtale med. mr kunstig vannet fra denne elven
Franik G. BonelK, medlem av Los
Angeles havnedelegasjon og styre
medlem i Sta te Water Pollutiom
Control! Boardi, som er ansvarlig:
for staten Californias 'Vamnforsy
•n inger,, fikk «N.H. og S.T.»s re
presentant opplyst at det i løpet
av et helt år bare faller ca. 12
temmer nedbør i staten. Man er
derfor henvist til store, kunstige
vanningsanlegg. Dette gjelder så
vel forbruket av vann i byene sioro
til vainining' av de> store areialer
dyrket mark. Det er Colorado
elven som forsyner staten med
vann, og det føres i svære led
ningeir til Los Angeles-området.
Jordbruket, som særlig omfatter
svære fruktdynkiingsarealer, blir

Det er imidlertid store planer for
den fremtidige vannforsyning i
området, og 'man har her tatt hen
syn til de mye hjelpeimidlleir man
har fått d atomfcraften. I løpet
av 5 år regner vannforsyningsfol
kene med at alt vamn til vanlig
forbruk i byer og tettbygde strøk
skal komme fra atomdrevne an
legg for fremstilliing av ferskvann
fra sjøen:, 'mens drrigiasjonsanleg
gene på landet fortsatt skal få
vann fra Colorado River. Allerede

det aller beste grep på arbeidet og
den riktige forståelse av hvor vik
tig det er. Noe som jeg setter svært
stor pris på, er ungdomsledernes
forsøk på å få kontakt med dem vi
kaller for «kirkefremmede». Korp
sets musikk er også av meget høy
standard.

Det skal bli interessant å se om A-partiet vil
stemme mot sine distrikters interesser

i Stortinget
—k Si noe om ungdomsproblemer?

Jeg holder på mere disiplin i
oppdragelsen. Dermed er jeg ikke
noen ivrig tilhenger av straffeme
todene fra foreldrenes side, men
heller ikke fullstendig tilhenger av
den såklte «frie» oppdragelse.

Med mere disiplin i oppdragel
sen, tror jeg det ville være fint om
foreldrene kunne foregå med et
godt eksempel.

Ungdomsproblemene skriver seg
svært ofte fra forholdene i hjem
met og dette igjen skriver seg nok
meget fra at ikke pud har den ret
te plass der.

Fra Amerika vil jeg gjerne sitere
dette uttrykket som blir svært me
get brukt derborte: Send ikke barna
på søndagsskolen. Stå opp seiv, og
bli med dem på søndagsskolen».

Oberst Higgins hadde sterke me
ninger, og var ikke redd for å kom
me frem med dem. En mann som
sikkert har sett meget på sine man
ge reiser rundt om i Europas byer,
og trukket sin konklusjon av det.

Poruten oberstens fremragende
tolk, kaptein Anna Hannevik, deltok
også brigader Solvang og oberst
løytnant Milde' på kveldens fest
møte.

Efter sitt besøk i Norge, reiser
oberst Higgins en tur hjem til Eng
land, og fortsetter efter få dager
sin reise til Brussel og Wien.

Pet er hyggelig å se at
endog Arbeiderpartiets repre
sentanter i Sandefjord bystyre
mener det er urimelig at staten
inndrar hele den kommunale
tilleggsskatt fra rederinærin
gen.

munale tilleggsskatt,
Efter Høires mening har

det vært en urimelighet at hele
tilleggsskatten fra rederinærin
gen skal gå inn til staten. Ord
ningen har i gode konjunktur
perioder berøvet kommunene
vesentlige inntekter, soni de
riktignok ikke hadde bruk for i
øyeblikket, men som de burde
fått beholde i utjevningsøyemed
når skipsfartens konjunkturer
ble dårlige og skatteinntektene
fra denne kilde sviktet. Det er
meningsløst at Sandefjord nu
må forhøye sin skattøre med
halvannen prosent, fordi kom
munens inntekter fra rederiene
har gått så sterkt ned, mens
man samtidig av en kommunal
skatt må innbetale til staten F^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
OVer en million kroner. Dette I Årsberetnihgen i STIF's turngruppe er
forhold Viser at HØire har rett i første rekke preget av arrangementet
1 dét Syn at når en kommune av det vellykkede barneturnstevnet som
er avhengig av fluktuerende \ samlet 2 310. turnere og 4 500 tilskuere på
næringer, Så må ikke Staten Stadion. Dette har også\sin store andel
inndra inntektstoppene på be- i at Turngruppen kunne legge frem et
kOStning av kommunen. En Slik meget vakkert regnskap for denne se
inndragning Vil Uvegerlig føre songen, vånligvis setter jo gruppens store
til at det kommunale Skatte- utgifter store krav til kassebeholdningen.
trykk blir Sterkere Under en I beretningen blir det rettet en hjertelig
konjunkturavslapning. Det er takk til alle medlemmer for innsatsen og
Opplagt urimelig at Skipsfarts- takken går også videre til rektor Øvrum
kommunene Skal fratas Sine «g vaktmester Jansen på den høyere
muligheter til utjevning mel- skole,
lom de gode og de mindre go
de år, og det er på tide at man
også i andre partier får øyne
ne opp for dette, sier Møller
Warmedal;

nå fremsltilles store mengder fersk-
vann ved kysten, men metodene.
er ennå for kostbare-, og man' ar-
beider iherdig for å bøte på dette

Tidligere har Haugesund by
styre også enstemmig, gitt
samme syn tilkjenne. Når vi nu
i Stortinget får tilleggsskatten
til ny behandling, skal det bli
interessant å se om Arbeider
partiets representanter fra
Vestfold, Rogaland og andre
skipsfartsområder fortsatt vil
stemme mot sine distrikters in
teresser, sier stortingsmann Jo
han Møller Warmedal (H), som
kommenterer Sandefjord by
styres enstemmige aksjon for å
få endret tilleggsskatteordnin
gen.

forholdet,

SXI.F.s turngruppe tok 8
kretsmesterskap og3pokalerVårt bilde viser fra venstre troppsleder Synnøve Moe, Sandefjord,

den engelske oberst George Higgins og juniorsersjantmajor Lars
Ringdal, Sandefjord, som sammen drøfter ungdomsproblemer. 584 medlemmer i 2. halvår

Både på barnemøtet og
festmøtet var det fullt hus
i Frelsesarmeen da armeen
i Sandefjord hadde besøk
av den internasjonale ung
domssekretær, oberst Gi
Higgins fra London.

I den store flaggborgen
foran talerstolen var for
anledningen også det eng
elske flagg med og dannet
sammen med det norske og
Frelsesarmeens banner et
vakkert og farverikt skue.

se så går turen videre til Skien,
Drammen, Oslo og Bergen, og jeg
gleder meg veldig til å se landet og
dets hovedstad.

skranke, bøylehest og svingstang, klas
se A). Einar Jacobsen (skranke kl. C).
Anders Vik (hopp og bøylehest klasse C).
Aase-Margrethe Evensen (klasse damer).

Deres oppgave som internasjo
nal ungdomssekretær?

Han minner om at Høire da
saken sist ble behandlet i Stor
tinget, ble stående alene med
sitt forslag om at kommunene
inntil videre skulle få beholde
ihvertfall halvparten av all
kommunal tilleggsskatt. Var
Høires forslag blitt vedtatt, vil
le Sandefjord ha unngått å he
ve sin skattøre. Slik ordningen
er nu, tar, staten hele tilleggs
skatten på skipsaksjer, og to
tredjedeler av den øvrige kom-

OLAV RINGDAL
Frelsesarmeen arbeider svært

fritt efter som de lokale forhold gjør
det mulig. Ved å reise rundt til de
forskjellige land og byer, kan jeg
således komme over ideer som en
kelte armekorps har tatt i bruk, og
bringe det videre til steder som ar
beider under lignende forhold. Det
te å koordinere vårt ungdomsår-
beide mest mulig, anser forøvrig
Frelsesarmeen som meget viktig.
Det er derfor dere har meg her,
og derfor jeg har gleden av å få
knytte personlige kontakter rundt
om i Deres land.

M/S «Gregers Gram» ankom Nap-
les 10/10.

M/S «Ringdrude» v. Brownsville
16/10.

M/T «Olav Ringdal Jr.» beliggende
Vrengen.

M/T «Ringerd» beliggende Wen
gen.

M/S «Ringfjell» avg. Bremen 8/10
I den sesongen som er gått har STIF

erobret 8 kretsmesterskap og 3 lagpo
kaler i turn. Klubbkonkurransene sani
tet deltagelse av 68 piker og 60 gutter.
9 gutter tok ferdighetsmerket i bronse,
2 i sølv og 1 tok merket i gull. 5 piker
og 3 gutter deltok i Turnforbundets. tre
ningsleir i Horten og Ann Mari Hvaal
har deltatt i forbundets 3 elitekurs for
piker.

v. Vitoria 30/10.
M/S «Ragna Ringdal» v. avg. Nor

folk 14/10 for Liverpool.
M/T «Ring Chief» avg. Bandar

Mashur 4/10 v. Durban 16/10.

Det er første gang Higgins besø
ker Norge, som for anledningen er
oktobergrått.

Norge er et av de vakreste
land jeg har sett, sier Higgins og er
imponert over de farver- høsten
drysser. Foreløbig har jeg besøkt
Fredrikstad og Sarpsborg ojg nu
Sandefjord. Hvis det er av interes

Årets siste
friluftskonserf

Jeg er også meget imponert og
glad over å se den virksomhet korp
set her. i byen legger i dette viktige
arbeidet. Ungdomslederne her har

av Ungdomskorpset
A/SIVARANS REDERI

Uowland Qreenberg gjest
i fanklubben måndag

M/S «Borgholt» avgikk Djibouti
23/9 b. Singapore.

M/S «Buenos Aires» ankom New
York 7/10.

M/S «Ivaran» ankom London 16/9.
M/S «Montevideo» avgikk Pernan-

Blir været bra søndag eftermid
dag skal Sandefjord Ungdomskorps
holde årets siste friluftskonsert i
parken ved Park Hotel. Vi tiror
mange vil benytte denne anledning
til å høre korpset. Programmet for
konserten byr på noe for enhver
smak og vi kan som vanlig vente
oss en hyggelig musikktime. Korp
sets dirigent er "Walter Eriksen som
ved tidligére konserter har bevist
at den musikalske ledelse ligger i
de beste hender.

I første halvår hadde Turngruppen 517
medlemmer, 46 dameturnere, 21 hus
mødre, 19 herrer, 346 piker og 85 gut
ter. I annet halvår var det 584 medlem
mer, 53 damer, 27 husmødre, 14 herrer,
414 piker og 76 gutter. Instruktører var
Gerd Granholt, Reidun Rikvold, fru Med
hus, Berit Rud Svenningsen, Alice Løv
ås Karlsen, Torolf Halvorsen og Paul
Abrahamsen.

Dagsrunden seg litt med børen. I alminnelig
het så forsøker de vel å iordine
pakkenellikene sine i fanget. Det
er riktig! dette at de forreste og be
ste plassene blir først opptatt. Men
er likke det rimelig i grunnen? De
vet det gamle ordet: den som
kammer først til møllen Jeg
troar ikke jieg noengang har opp
levd . at' noen har «beleimret» _ en
sitteplass :i bussen slik at andre
passasjerer rniå nøye seg med stå
plass. Hvis slikt" forekommer, så
burde - en diskret heiruvendelse til
billettør eller sjåfør kunne rette
på forholdet.

dia 28/9 b. Buenos Aires.
M/T «Primero» avgikk Banias 7/10Sammen med «kometen» Magni Wentzel b. Genoa.
M/S «Reinholt» avgikk TampaJEG ER BLTT REFSET av en

«Dame som , kjører daglig med
buss». Hun skriver i en noe skjen
nende. sdnnstemninig bl. a. føl
gende:

Sandefjord Jazzklubb får storbe
søk måndag, fortelter formannen,

Det skulle således ikke være tvil
om at Sandefjord Jazzklubb her har
fått tak i noe av det aller beste vi
har på vårt jazzmarked.

6/10 b. Landskrona.
M/S «Rio de Janeiro» avgikk New

Tom Syrrist, til «Sandefjords
Blad». Det har nemlig lykkes oss å
få engasjert yår ukronede trompet
konge Rowland Greenberg, sam
men med den unge vokalistinnen
Magni Wentzel.

York 7/10 b. Buenos Aires.
M/S «Santos» avgikk Bahia 5/10 b.

New York.« .0g... det synes jeg er
veldig ' rart at Dere1 soni reiser
hver dag med bussen, og som vel
har øynene med Dere sidan Dere
skriver så imasse rart i bladet om
alt mulig' at7 Dere' ikke skriver' om
-dem som ybeiemrer plasser rned
torvvesker, og 'alltid på de første
og allérbeste" plassene' så når vi
kommer etter så miå vi 'mase for
å komme frem til plasser langt in
ne i vognen. Det er noe Dere
skulle skrive om, mener jeg. For
det er virkelig en sbtor plage.»

Jeg tar alt dette til meg både
den refselsen og dette alt «Dame
som kjører daglig med buss», og
soim bl. a. hevder at «Jeg; kjenner
Dere godt.» finner å burde tale
til 'meg som jeg skulle være. eit
pluralis-begrep. Med ytterste
greimmelse må jeg tilstå den man
gel på mot soim- inntil denne dag
har avholdt meg fra å slynge en
tordenkile mot «dem søm belemrer
plassene med torvvesker.» Saken
er nu først og fremst den, iat die
ser nu ut tii å være så. hyggelige
imennesker, slik i sin alminnelig
hét, de som «belemrer». Og så
tenker jeg stakkars hus
imødre! Der-har 'de slept på tun
ge torwesfceir og flasfcekurver og
synes vel det er godt å få kvitte

E-nd. Kretsmester ble Arne Rød (ringer,

Flere av korpsets medlemmer rei
ser nu på hvalfangst så søndagens
konsert blir for dem en foreløbig
avskjed méd korpset. De som nu
reiser blir med i korpset igjen til
våren, men korpset trenger nye re
krutter allerede i høst. Alle gutter
som i år eller tidligére har sluttet
i våre guttemusikkorps og har lyst
til å fortsette med musikken som
hobby er derfor velkomne som nye
medlemmer i korpset, sier Rolf G.
Andersen.

De siste 170 mann igang med, Rowland Greenberg skulle
ikke trenge noen nærmere presen
tasjon, .ettersom han jo har tilhørt
norsk jazzelite i minst ti år. Til
tross for at han er swingmusiker på
sin hals, oppnådde han for et par
år siden plasering ved den årlige
avstemning i jazztidsskriftet «Down
Beat», en enestående anerkjennel
se for en nordmann. Vi kan da også
for egen regning si at det ikke er
mange swingmusikere i vår verdens
del som er bedre ennGreenberg på
sitt beste.

MEN SÅ SKAL VI REFSE vår
akjtede kollega «Tønsbergs Blad 1»
litt. Og nu eir' det vår tur til å
tale til «dere».

sivilforsvarskurs i Hof
bar savnet undervisningsroim og et
ordentlig magasin. Leiren bar
pekt på manglene flere. ganger og
vist til at imam under de rådende,
forhold ikke kan foreta en så hur
tig .utlevering, som ønskelig.

Disse forhold skal det imid
lertid nu rettes på. Det er
nemlig vedtatt at det skal
bygges et stort magasin med
et stort undervisningsrom, små
kontorrom for tjenestegre
nene og egen kinosal. Bygget
vil stå ferdig til neste kurs.
Anbudsinnbydelse er imidler
tid ennu ikke sendt ut. Neste
kurs er imidlertid ikke be
stemt idet budsjettet nu be
gynner å følge kalenderåret.
Så vidt Knudsen vil det neppe
bli noen kurs våren 1961.

Fjeirnbjelpsjefen kommer inn på
kolonnens arbeidsfelt og fremhol
der at det opprinnelig var menin
gen at fjemhj elpskolonnen i Hof
skulle dekke Vestfold fylke. Trus
selen om de> nye våpene har ført
til at fjernhjelpsfcolonnen i Hof
også må være forberedt på å
dekke: Oslo som vel er den by soim
eventuelt er mest utsatt. Kolonnen
har derfor vært inne i hovedsta
den og deltatt i en større øvelse.

Fysjom! og Fysjom! som Leif
Juster pleder å si det var vir
kelig lumpent av dere' å «påpakke»
en- «'Sandefjordsbll», som slett ikke
var fra Sandefjord men fra Tøns
berg, noe slikt som.' altså en bdl fra
deres egen by har gjort! Fysjom!
og Fysjom! igjlen. Dere imå da
vite at Z 230T2 hører hjemimie i
Tønsberg politidistrikt! Nu vet d
allefall vi det.

Fjernhjelpleiren har hatt 2600 mann

inne siden startenår for å bringe aviser freim til
leseren.. En trofast og saimv&ttig
hetsfull budbringer har han vært.
«Jeg er glad i dette arbeide», har
Lund sagt mere enn en gang. Men
nu har heisen og legen sagt fra
iat ingen av dem tillater at han
fortsetter li det. arbeidet som han
har sfcjøttet med slik omsorg. Hei
sen har vel • aldri- vært helt god,
men blid og fornøyd har Lund
ruslet sine .daglige runder i 15 år.
Nu får han likke lov til det mere.
Men 'med et simil bøyer Asbjørn
Lund "seg for sin skjebne.

. Magni Wentzel gjorde furore
i vår hjemlige jazzverden ifjor, og
har allerede en meget vellykket
plateinnspilling å se tilbake på.

Hun har vunnet stor anerkjennelse
av nordiske musikere og kritikere,
og hun vant også Stan Getz' hjerte
under én opptreden sammen med
den berømte tenoristen.

«Kompet» er naturligvis av en viss
interesse i denne forbindelse, og,
såvidt vites, er Jazzklubben i kon
takt med rytmemusikere fra Dram
men, slik at Oslo-gjestene får den
best mulige støtte.

Kolonnen må regne også å skulle dekke Oslo
Sivilforsvarets fjernhjelp

leir i Hof er igang med årets
siste kursus og det 13. siden
leiren tok imot den første kon
tingenten våren 1954. På
grunn av spesielle forhold her
i Vestfold med hvalfangst og
jordbruk var det bare ca. 170
mann som startet opp sist
måndag, forteller fjernhjelp
sjef Frank K nu d s e n på vår
henvendeise.

res virkninger som har ført til om
legging av undervisningen.Og nu håper vi inderlig at

Tønsberg-bilen får den smekken
av politiet, som dere der borte
tydeligvis, så inderlig ønsket at
«Sandefjords-bilen» skulle, få!

Vi er så enige med Leif Juster
som det er råd å bli.

Har Hof-leiren svart til for
ventniingene man stillet før den
ble'• bygget i 1053?

Det tror jeg vi kan si. Vi.bar
en utmerket forlegning, som hittil

HAN HAR TRÅKKET'di© mange
mile, Asbjørn Lund, gjennom 15 Y-skolelærerne

best med tåfesmokk

Sammivel.

Evangelieaksjonens talere
fordelt i Søndre Vestfold

Kurset varer til lørdag 22.
oktober. Den siste torsdagen
skal benyttes til en større
øvelse i Horten. Kommende
måndag, tirsdag og onsdag blir
det øvelser på Eidsfoss Værk,
Sande Fabrikker og innen lei
rens område.

Gjennoimisnittlig har 200 imiann
deltatt i 'hvert kurs og leiren kom
mer dermed opp i et samlet ah
tall mannskaper på 2600.

Utnytt strømabonnementet Vant også poseblåsing på
årets første elevfest

bedre med Den -første elevfesten på Yrkes
skolen ble holdt onsdag. Festeji var
vellykket og alle koste seg. Det møt
te ca. 100 stykker, lærere og elever.
Orkestret bestående av 4 elever fra
Yrkesskolen, åpnet med litt under
holdningsmusikk, og formannen for
elevrådet, Alf Bjørge Mathisen,
ønsket velkommen. Det ble servert
pølser, potetstappe og mineralvann.

Efterpa var det allsang. Siden
fikk vi 3 av lærerne og 3 av elevene
frem til en liten konkurranse. Først
fikk de utdelt noen poser som de
blåste opp og smalt, og der seiret
lærerne overlegent. Så fikk de ut
levert hver sin solo med tåtesmokk,
også i denne konkurransen seiret
lærerne. Alle de som var med i kon
kurransen fikk premie.

I Vestfold disponere® tre kon
tingenter, men bare en kontingent
av gangen er inne til trening. Ved
mobilisering settes en kontingent
opp i Hof imens de to øvrige blir
liggende i beredskap andre steder
i Vestfold.

Husbesøk uken før aksjonen
KJØKKENWATTMETER

begynner 8 november
som hjelper Dem til å «tøye» abonnementet i
den grad det er mulig uten kostbart overforbruk.
De har hele tiden forbruket under kontroll på en
utrolig lettvint måte.

Forberedelsene til årets
evangeliske aksjon, som vil fin
ne sted fra 8. til 13. november,
er nu kommet inn i sluttfasen.
I disse dager har samtlige lokal
komitéer programmene klare,
og det er i orden både med ta
lere og sang- og musikkjrefter.
I Sandefjord vil sogneprest
Sverre Stoltenberg, Oslo, tale,
og i Sandar sogneprest Thor
leif Andersen, Søndeled. Tale
ren i Tjølling blir gullsmed Lars
Meum, Tønsberg, og i Hedrum
res. kap. Tomas Mæsel, Skot
foss, i Hvarnes emissær Kristof
fer Halvorsen, Nevlunghavn, og
i Kvelde res. kap. Ivar Manger,
Oslo.

Egeland vil tale og ellers blir
det gruppedrøftelser. De to kursene vi har hatt hit

til i år har vært meget vellykke
de, sier Knudsen. Vi håper og
tror på et " godt resultat under
den avsluttende •øyelsseb, men fore
løbig har værforholdene so>m spil
ler en stor rolle1, vært svært lite
gunstige. Det er lenge siden vi
sist så' solen her oppe i Hof.

. Hva har årets 'kursprogram
vært?

Med så mange mann kam vel
eksempelvis industrien, lammes?

Det er et imeget stort pro
blem for oss som må avgjøres på
et høyere plan, sluttet fjernhjelp
sjef Knudsen.

G. E

Reven ble blendet.

Rødreven i Skjåk blir efter hvert
dristigere og dristigere. Da Ola
Ramstad sent en kveld kom kjø
rende bortover jordet, fikk han i ly
set fra traktoren se to rødrever.
Han stanset traktoren og lot lyset
stå på mens han sprang inn på
gården efter børsa. Revene var
fremdeles i traktor-lyset da han
kom tilbake, og da var deres åaqev
talte.

På grunn av de nye krigsmid
lene som' vil forårsake store så
kalite masseskader på personer, er
vekten lagt på å yd© førstehjelp.
Hver av de tre feontingentene' har
fått og vil niu få, en så god før
stehjelputdannelse som mulig. Det
er studiene av atomvåpnene og de-

Programmet fortsatte med sket
sjer og dansekonkurranse, bl. a. i
ballongdans og finaleparene fikk
sjokoladepremier.

Orkestret spilte opp, og de som
hadde lyst kunne så fortsette å
svinge seg i dansen.

Besøkerne som i uken før ak
sjonen skal besøke de fleste
hjem i prostiet, dyktiggjør seg
nu til sin ansvarsfulle oppgave
ved studiegrupper og bønne
grupper. Før aksjonen vil de
dele ut programmer og trakta
ter og ønske velkommen til mø
tene. Plakater på busser og i
butikkvinduene vil også minne
om at hele byen og distriktet
står i aksjonens tegn.

Et fylkesmøte
holdes idag i Tønsberg. Møtet

er beregnet på dem som lider
av et eller annet handicap og
hensikten er å redegjøre for de
former for helsesport som kan
komme på tale for dem. Det er
Vestfold Bedriftsidrettskrets'
helsesportsutvalg som står for
arrangementet.

Et blikk på instrumentet er nok!
Som en siste samlende orien

tering og inspirering før selve
aksjonen, vil alle lokalkomité
ene og besøkerne sette hveran
dre stevne i Larvik kirke tirs
dag 18. oktober. Pastor Olav

Nye eiere på Bolkesjø
Under en festlig tilstelning

forleden dag ble Bolkesjø Tu
risthotell overdratt fra frøkne
ne Bolkesjø til den nye eier,
Jacob Søreide.
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Lørdag 15. oktober 1960.

Kl. 17: Aftensang ved kallskapel
lan Dahl. Samtale med konfir
mantene. Kollekt til Ny-testa

menter.
Endremrsjonens Hus Baptistkirken

Søndag kl. 18 kvinneforen
ingens 65 års fest. Tale av
sekretær Rivrud og sogne
prest Birkeland. Sang av fru
ene Bødtker og Kjøli. Musik
koret deltar. Entre 1,50. Alle
hj ertelig velkommen.

Søndag kl. 19.30 taler pas
tor Myxeng. Musikkoret.

Alle velkommen.Haukerød skole kl. 11: Res. kap
Muller Nilssen.

Misjonssambandets Hus kl. 18. Av
slutningsfest ved misj. Birkeland
og lærer Peder Gåsholt.

Sandefjord kirke kl. 9.30: Søndags
skole.
Kl. 11.00: Høymesse ved pastor
Hillestad. Ofring til Sandefjord
Indremisjon. Nattverd.

Misjonssambandets Hus
I kveld kl. 19. Møte ved mi

sjonær Birkeland.
Lysbilder. Sang og musikk.
Søndag kl. 18. Avslutnings

fest. Misjonær Birkeland og
lærer Peder Gåsholt taler.
Sang og musikk. Bevertning.

Alle velkommen.

Bedehuset møte kl. 18 ved Mathias
Klavenes.

Kvinnemisjon hos Signe Fjære kl.
18.30 ved Einar Bergene.

Måndag

ROY JOHANSEN/REIDAR<
LARSEN VANT KLART I S. B. K.s

7 AFTENERS TURNERING

Tradisjonen tro har Sandefjords
Bridgeklubb startet sesongen med
en 7-aftners makkerparturnering.

Johanseii/Larsen kom fort opp i
teten og var senere ikke truet.

Kampen om 2. plassen var adskil
lig mere spennende. Magnus An-*
dersen/Kristen Hansen og, Eid/
Magnussen var lenge nr. 2 og 3,
men i løpet av de to siste. kveldene
kom. Myhre/Sletner sterkt, og det
holdt til 2. plass.

Da resultatet av denne' turner
ingen er bestemmende for lagsam
mensetningen i en 9-aftners tur
nering som klubben skal starte
med, gjengir vi hele resultatlisten,

I henhold til generalforsamlings
beslutning skal par nr. 1 og 2 dan
ne lag. Det samme skal 3 og 4 osv.
nedover. En meget uheldig besfem
melse når vi tenker på klubbens
representasjon utad.

Her er så resultatlisten av par
turneringen:

Tulear hos Alb. Tutvedt, Leikvollgt
29 kl. 19.00.

K. U. F.
UNGDOMSFORENINGEN

Tirsdag kl. 19.30. Tale av
sogneprest Birkeland.

Min kjære mann, vår gode far,
svigerfar, bestefar og min kjære

sønn og bror

SS:-??3&5v.

«Den Anden Trosartikkel»
Alle hjertelig velkommen

Henrik Mayland
,:^«^%:,, : METODISTKIRKENdøde på Sentralsykehuset 58%

år gammel.rokost i arbeidermessen. Det
ikke den livlige praten som
pleier å være ved skaffe
le i en inesse. Men det ret
seg nok. Agnar Heibø fra
iling skreller løk, men var
kevel ikke plaget av noe
t i øyekroken.

Søndag kl. 10.30: Gudstje
neste. Medlemsopptakelse.
Solosang v. Kristoffersen. Kl.
12: s.skole. Kl. 19: møte. Pa
stor Myhre taler.

Skjelbred 10/10—60.
Anna Møyland

hustru
Grete Anders
Kari Ragnar
Elina
Ragnhild Arne
Anton
Øyvind
Karen-Helene
barn svigerbarn.
Karen-Andrea Møyland,

iS^:i:i^:¥S::J?iS:-?-\*K-

Salem1. Reidar Larsen/Roy
Johansen 2367

2. Øystein Myhre/A. B.
Sletner '2203

3. Magnus Andersen/Kristen
Hansen 2198

4. Johs. Eid. K. H. Magnussen 2176
5. Hans Amundsen/Gunnar

Hansen 2083
5. Gunnar Andersen/Øivind

Kjær 2083
7. Knut Jensen/Trygve

Petersen 2070
8. Gunv. Moe/Ole Abrahamsen

**'* *
I kveld kl. 19.30, samvær

for unge hos Nysæters. Søn
dag kl. 9.30 søndagsskole, kl.
10.30 bibelMasse. KL 11 taler
Bjarne Nysæter og kl. 19 Leif
Joelson og Nysæter m. fl.
Sangvog musikk. Husk evange
listmisj onen. Tirsdag kl. 11.30
Søstermisjon.

grunnen for å korrigere og ha
båtmanøver. Ved 12-tiden ble
strake kursen satt utover.

f Vestfold Bygdeungdomslag
«Thorshavet» mor.

Barnebarn.Amuay Bay i Venezuela for å
ta inn bunkersolje til ekspedi- Begravelsen foregår fra Skjee

kirke måndag kl. 14.
Alle som følger er hjertelig

velkommen til «Trollhettan»
Kafé efter jordfestelsen.

sjonen, Pløyetevlinga i Sandar er
utsatt til 22. oktober kl. 14.

%T DAG ENS

W PETIT

2067
9. H. Lorentzen/A. Berg 2054

10. Erling Børresen/Erling
Hansen 2052

11. Hugo Carlsen/Th. Teien 1998
12. Per Hansen/Finn Jørgensen

198'7
13. Bård Hansen/Johs. Smith 1985
14. Jakob Kristiansen/Sverre

Pedersen 1980
15. Wald. Rønning. T. Gurrick 1975
16. Fritz Christiansen/Sverre

Jensen ' i 1962
17. Bård Hansen/Tore Hem 1892
18. A. Gjelstad/Ø. Gjelstad- 1857.
19. Finn Amundsen/Ragnar

Hansen 1674
20. S. Bryde/L. Bryde 1657

„Thorshavet" Vår dypfølte takk
til alle for den store delitagelse
ved vår kjære mor Dagny
Scharning's bortgang. En spe
siell takk til læger og søstre
ved iSandefjord Sykehus og
til søster Reidun.

(Forts, fra s. 1) av taubåtene så den hadde en Ilende post
det får erter kokt på skikkelig
argentinsk saltkjøtt.

Det nærmet seg snart av-

gunstig utgangsposisjon for å
gå ut fjorden, kommer det en
rød drosejebil brasende ned på
kaien. Ut hopper to unge menn
som blir ganske lange i maska
over å se båten deres så langt
unna. De springer fra den ene
enden av kaia til den andre for
å oppdrive en liten båt til å
transportere dem ut. Endelig
får de praiet en av rederiets
barkasser som får bragt dem
ombord.

Ingen post er så nask som ilpost.
Dein; stornier frem ad raskeste vei.
Den jumper lett og elegant over
alte hindringer. Og den kommer
opp- eldi trapper, tre trinn av gan
gen, og 'bums! der ligger ilpositbre
vét på bordet tror man.

Sikkert er diette også ganske
riktig, slik i sin store alminneligi
bet. iNår alt er ganstoe> alminnelig
så er ilpost raskere emn all an
nen post. Mon kommer -man til det
'ualminnelige til postmottagere
so:rri '.Også or postboksileiere, da
stiller det bele-: seg-ganske' ander-

Vi gjør ber oppimeriksoim på
at forholdet som ber drøftes er et
symptomatisk foriboild i Osto
ihovedsitadlen.

gang. Kapteinen, Finn A.
R a n b e r g, kom ombord efter
å ha vært en snartur i land.
— Avdelingssjef Thorstein
Trogstad ; gikk iland, men
kom snart igjen bærende på en
lue med endel gull på.
Skipperlua kan vi ikke glem
me, sa han, seiv om det er det
siste som kommer ombord.

Barna.

Hjertelig takk
for gåver, blomster og tele
grammer på min 75 års dag. Ledige lokaler til verksted el. lign.

«JUNIOR», HORTEN, VANT I
KAMPEN OM VESTFOLD

POKALEN

Aleksander Albrektsen,
Dronningensgt. 5 Oa. 1 mil fra Sandefjord, asfaltvei helt frem, også passen

de til andre formål. Til leie eller selges.
Billet mrk.«koniferanse» 974.Skipperlua ble allikeyel ikke

det siste! Da «Thorshavet»  vel
var kommét fra kai og forhalt

. Det,var, ille. som det
sa ut til. «ThorshaveU ble: lig
gende et par timer ved Si-

Hele, 17 lag stilte til start på Vic
toria hotell i Åsgårdstrand onsdag.
Den jevne og spennende fight helt
fra starten av og ledelsen vekslet
stadig. Best og jevnest spilte dog
Hortenskarene, og det var en for
tjent seier de fikk.

De tre Sandefjordslagene hevdet
seg ganske godt med Magnus An
dersen/Kristen Hansen og Erling
Børresen/Tore Hem som de beste.

KELrøfØJSE MØTEE

59 Tjøllingungdommer
Hl konfirmasjon søndag

'Tgåf morges ringte en av Oslo
avisenes' korrespondenter i Sande
fjord, glad og optimistisk, til sin.
avis tog meddelte at han den fore
..gående dag hadde sendt 'melding
pr. ilpost til sin forbindelse.

For at De skulle, få det så tid
lig som mulig, forklarte korrespon
denten stolt av sdin omtanke.

Slik ble sluttresultatet for de 10
beste:59 unge i Tjølling skal imorgen gjenta

sitt dåpsløfte og stå frem til konfirma
sjon. Vi bringer her .konfirmantlisten:

Bjørg Hovland, Hovland
Turid May Jansen, Nordby, Østby
Ingrid Johanne Jørgensen, Solvang

points
1. «Junior», Horten 143'
2. Tønsberg bridgeklubbs 1. lag 142
3. Tjølling bridgeklubb . 139
4. Sandefjords 2. lag 130
'5. Sandefjords 1. lag. 138

iHvordan tole så dette hevis på
rask og effektiv omtanke imot
 tat? 'Vil man tro 'det, når vi sier

med hånlig snøft?
Jia, det var virkelig lurt! sa

den hånligt snøftende». Er Die
akke oppmeriksomi på at det er den
langsoimste' måten De kan sende
post til osis påi?
'— Å ©idi,. foeimerket den korre

sponderende part, diet visste jeg
ikke! Er ikke' il noe som iler .med
en skrekkelig ilende fart, da?

Ikke i Oslo! Ikke' hvis De ogl
så er innehaver av postboks. Vi
som har postboks får den o rd i
nær ;e post raskere', enn den ilen
de.- Postboksp osten henter vi nem
lig , seiv. Ilposten sendes ut imed'
egne bud soim rusler rundt til il
postmottagerne. Vi har bedt om at
ilpost må foli lagt i postboksen, for
at vi skal få 'den s.å fort soun 'mu
lig. Men idet går 'ikke. riposten
ko>mme<r ruslende den, etter at vi
har hentet. vår ordinære post.

. . Skisaker
Hege Kittilsen, Sandnes.  '•.  '
Turid Helene Kjær, Soltun, Løveskogen
Ellen Johanne Kjærland, Nybo, Hem
Grethe Klepaker, Sollia, Løve
Lisabeth Murat Lippert, Tjølstad, Løve
Kirsten Lund, Lund
Marit Lund, Lund
Solveig Marthinsen, Vittersø
Anne Marie Nilsen, Hovland
Karin Solveig Pettersen, Granheim, Løve
Anne Marie Rauan, Grønneberg
Torunn Rosenblad, Skisaker
Liv Sannes, Sandnes
Unni Sandnes, Spetalen
Synnøve Skogsletten, Kveldsol
Eldbjørg Tenvik, Myrholt, Stålåker
Inger Kristine Tenvik, Solhaug, Østby **
Kari Tenvik, Solheim, Løve
Kari Gro Tveter, Vikerøya
Synnøve Tyberg, Fjell, Hovland
Grethe Lise Wachelin, Solheim, Huseby
Bodil Wiik, Skogheim, Huseby ,

Bjørn Hartyik Andersen, Hovland
Sigmund Andersen, Einbu, Vollen
Klas Arvesen, Auby
Kristian Bergan, Bergan
Sten André Brevik, Skisaker
Jan Inge Bru, Grønneberg
Gunnar Edvardsen, Hem
Hans Ragnar Gislerød, Hem
Asgeir Hagstrøm, Solvang, Løveskogen
Rolf Hamarsnes, Ula
Per Einar Holtan, Kjerringvik
Rolf Huseby, Østby
Einar Håkestad, Kjær
Kåre Jansen, Vikvegen
Jan Ole 1 Kjær, Vikvegen
B.olf Willy Kjær, Solheim, Huseby
Olav Klepaker, Klepaker
Arne Torstein Lindhjem, Solvoll, Østby
Svein Borge Pettersen, Sveinstad, Huseby
Tor Johan Skaara, Skåra
Gjert Einar Skalleberg, Skalleberg
Hans Johnny Skalleberg, Skalleberg
Gunnar Svendsen, Askly, Kjerringvik
Jan Reidar. Svendsen, Hem"
Petter Stig Thorvaldsen, Tun, Huseby
Ole Peder Østby,, Solhaug, Østby

6. Åsgårdstrand 134
7. Tønsberg bridgeklubbs 2. lag 132
8. Tønsberg bridgeklubbs 3. lag 132
9. Sandefj. bridgeklubbs 3;dag 131

10. Tønsberg damebridgeklubb
1. lag 129
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Nn»Her er spill hvor Tønsberg da
mebridgéklubb virkelig imponerte
med dristig melding og godt spill:

Øst gir. Nord/Syd i faresonen.
*> Ko. 8 T 6
Z> ingen.
0 10 9 6 5 4
* Ko. da. 6 5 '

 Ess 9 5 2 * da. 10 4 3
V ko. 10 8 3 V Ess da. 9 7 2
OKn. 8 3 0 Ess 7 2
* 7 2. * 8

Hf %

in kn.
V kn. 6 5 4
0 ko. da.
* Ess kn. 10 9 4 3Begravelse Nå er det ikke. vår iakt å ta ar

beidet ut av hendene1 på ilpostfou
dene. Langt derifrå. I Oslo, soim
andre' steder, oppfyller d!e en vik
tig misjon. De. sørger for at posten
kommer frem for1 det er det den
skal. Og sikkert iler slike bud ra
skere enn andre hud. Vi trar det

fullt og fast. Men hva eksemplet
fra Oslo viser så raskt soim et
redaksjonsibud med nøkkel til post
boks, kan lingen offentlig ilmann
raske på.

 Men ilposten i Oslo' imå øyensyn
lig sendes ut .med' egnel bud. Tan
ken er sannsynligvis dennel : når
folk koster på lilpostporto så er det
for å nyte 'godt av den Mlle ekstra
servicel som/ligger i å få forlagt po
sten ut imed spesiailfoud. Det er det
man har betalt for. Ikke: sant? Det
får da ikke hjelpe oim postfooksei
ere får Ilposten noe: senere enn den
ordinære post.

Slikt soim dette krydrer ytterli
gere det. småmuntre' forhold1 som
råder . mellom «verket» og dets
kunder.

   L ••••i

 E9

Sandefjordsspillerne Myhre/Slet
ner satt øst/vest, og efter åpning 1
hjerter på østs plass meldte fru Ry
de 2i kløver, som syd, vest 2 hjerter,
og så var det fru Frida Strøms tur:
5 kløver. Hjerter kom ut fra vest.
Den ble trumfet på bordet, og fru
Ryde spilte straks ruter. Øst stakk
ikke, og så fulgte spar-knekt fra
spilleren. Vest stakk ikke, og på
bordet stakk fruen med kongen. Nu
ble ruteren godspilt, og 6 trekk var
vel i havn. Ved det andre bordet
stoppet meldingene i 4 kløver.

Liv Andersen, Rognli, Huseby
Sidsel Andersen, .Østby
Tordis Marie Andersen, Hybbestad
Inger Lise Bøhler, Skalleberg
May Sølvi Carr, Tunvoll, Huseby
Anne Marie Eftang, Eftang
Turid Oline Eftang, Brekka, Hem
Inger Mari Jane Gustavsen, Granly,

Huseby

Fru Dagny Scharning er un
der deltagelse av slekt, venner
og bekjente begravet fra Eke
berg kapell. Til innledning
spilte man for orgel og fiolin
«Ave Maria» av Gounod, og
forsamlingen sang «Gud, når
du. til oppbrudd kaller». Det
var pastor Hillestad som for
rettet. Han minnet am avdø
des kjærlighet og omsorg for
sine og om hvordan hun had
de fulgt dem i alt. Hillestad
talte over Salme 121, 1: «Jeg
løfter mine øyne opp til ber
gene o. s. v.» Efter talen sang
man unisont av «Jeg vet meg
en søvn». Før kransepålegnin
gen spilte man «Largo» av
Handel. Det ble lagt krans på
baren fra avdødes barn, svi
gerbarn og barnebarn med
takk for kjærlighet og om
sorg. Dessuten ble det pålagt
krans fra Arbeiderpartiets
Kvinneforening hvor avdøde p.
g. a. trofast innsats hadde
vært æresmedlem. Til slutt ble
det pålagt krans fra Nye al
derstrygdedes forening hvor
avdøde hadde vært et aktet
medlem.

iJØTULpifj ka m i r»il
Bl nr. ©OSi
SS! En ypperlig rundbren- 5Si
   ner for fast brensel eller Si
SSS petroleum. Den er me- ST!
 JS get dekorativ med om- 5S
«g ramming i grønt, brunt Sii
 5" og grått. Fronten leve- 555
752 res også emaljert SSS
?£ ingen ovnspuss.  »
Si n . rs   Priser: jjg

11 kroner fil Sukke
Vestfold Bygdeungdomslag

har mattet utsette avviklin
gen av fylkesmesterskapet i
traktorpløying en uke. Arran
gementet skulle. egentlig gått
av stabelen idag hos gårdbru
ker Leif liunskaar, Gokstad i
Sandar. Det langvarige, jcegn
forholdene meget vanskelige,
været har imidlertid gjort
Man kan vel kanskje oyerhode
ikke komme ut på jordet med
en traktor, slik det er idag.
Så får man bare håpe på god
vær, slik at mesterskapet kan
avvikles neste lørdag,"-22. ok
tober.

 ff» For hjørne fra kr. 550,50 « 
 SS For rett vegg
SH fra

 BB
» 622,50 SSS

SSTS / Rb
«5 SS

Sammivel,
55 Vi er fagfolk på områ- HE
iSi det La oss vise Dem 555
S» JØTUL-utvalget. g5

(NTB) Fem ledende norske
alumihiumsvarefabrikker er
blitt enige om å gå i samar
beid om produksjon av salg av
aluminium kjøkkenutstyr fra
1. januar 1961.

Samarbeidet omfåtter alu
miniumvarefabrikken Furjo,
Halden, Halden Aluminiumva
refabrikk, 11-O-Van Alumini
umvarefabrikk A.s, Moss, A.s
Nordisk ' Aluminiumindustri,
Holmestrand og A.s Norsk Alu
miniumvarefabrikk, Bergen. ~.

Solfrid Halvorsen, Turid
Kristoffersen og Elisabeth
L'Abbée-Lund har holdt tom
bola på Aagaards Plass. Den
innbragte 11 kroner, som pi
kene vil gi til Sukke Døve
hjem 1 Andebu.

Mens man spilte Alnæs' «Si
ste reis», ble kisten båret ut.
Jordfestelsen fant sted på Eke
berg gravlund. Man sang av
«Så ta da mine hender». Mar
skalker var Abraham Gjelstad
og Georg Lindstrøm.

4RNS4NDRESEIf
Kongensgt. 13

Tlf. 63 600—63 322
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\JU^BRIDfi
VED Å. BREDO SLETN!

||S||Alie gruppens

har møte i Sanitetens- Hus
måndag 17. oktober kl. 19 (7)
presis. Dr. Knap" kåserer over:
«Seilgens historiske utvik-
ling». Tablå «Arstidende». Be-
vertning. Alle velkommen.

|p

Bi N w Æ Den' beste ved tes~
W' ting aV 10 motor-

i,iiis^^^^^4i^\skogbruk -
I| ESHIII li seigeste sag
f.SS&IsU | ..--.-_- Ar. På markedet.11». m MOTORSAG
IlttaMHdH • 125 ccm- " 5 '2

DIN. - 6,2 HK SAE.

Helautomatisfc kløtsj. Mambranforgasser. Godt inne-
bygget. Sverd uten trinse. Lav stubbehøyde.

Garanti i 1 år både for reservedeler og reparasjonslønn
Reservedelslager. Sevrice. Grei avbetaling.

Eneimportør:

F. Reinhardt & Co.

MASKINFORRETNING
Telefon 4811 Larvik

Distriktsforh. for Larvik, Brunlanes, Tjølling, Hedrum,
Sandar, Høyjord og Andebu.

Underagenter i nevnte distrikter ansettes.

Medleim

mete

avholdes mandag 17/10 kl.
19.30. Viktige saker til be
handling.

Styret.

Stokke

Stokke Idrettslag har ars
mote pa Myrvang torsdag 3.
november 1960 kl. 19.30. Event,
forslag ma vsere styret ihende
senest 19. okt. d. a.

Styret.

Lordag kl. 19.30: Festkveld ledet av kommandor T. I.
ogrim og frue. Bevertning. Sondag kl. -10.30: Hellighetsmote.
Speiderparade. Kl. 12: Sondagsskole. Kl. 18.30: Bonnemote.
Kl. 19': i

SOLDATINNVIELSE
En begivennet med appell! Sang, vitnesbyrd, evange

lium. Hele korpset medvirker. Veteran-offiserene komman
dor og fru ogrim leder. Alle hjertelig velkommen til en ju
belkveUd i Frelsestemplet.

Evangelisk

aksjonsuke
Fe'liesmote for samtlige lo

kalkomiteer og besokere i
Larvik kirke tirsdag 18. okto
ber kl. 18.30. Pastor Olav Ege
land taler. Gruppemoter. Vel
rnott.

Hovedkomiteen.

Fagarbeidere - Hjelpearbeidere
En storre industrlbedrift i Oslo soker for fast ansettelse

en del sveisere, platearbeidere og mekanikere. Det sokes ogsa
hjelpearbeidere som har noe ovelse fra disse fagomrader. Be
driften vll vsere toehjelpelig med a skaffe innkvartering. Naer
mere opplysninger ved henvendelse til

ARBEIDSKONTORET
Sandefjord/Sandar.

Telegratist/sekr.
Ved var mannskapsavd. har vi stilling ledig for dyktig

tele'grafist godt kjent med hyreregnskap og tariffer.
Skriftlig soknad sendes

ANDERS JAHRE.

For en ovet ekspeditris

og en visergutt er plass ledlg.
CHRISTENSEN MOES EFTF.

KIRKE og MISjON
18. sendag etter Tref.

Sandar kirke kl. 11: Hoymesse ved
sogneprest ostenstad. Samtale
med konfirmantene. Kollekt til

. Ny-testamenter.;.
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til konfirmanten
K€>€ RAM

Konfirmanten trer inn i de voksnes rekker og har
forlengst sine egne fremtidsplaner og ønsker

tlllllllimilMHIlllMllillllllllllllllllHIIHIIIIMIHIimillH! Still et gavebeløp til hans eller
.hennes disposisjon.

Det er utviklende for de unge å
kunne få et beløp til eget bruk

og hvis pengene ikke skal
brukes med en gang står de
til i forrentninig på sparekonto
hos oss.

UMlimtitllliHlHlllMlHiiniltiliHlUHlliHltljllllMlHatllt BAINKOGRAM OG GAVEBREV PÅ HVILKET SOM HELST
BELØP BRINGES UT OMKOSTNINGSFRITTTV-Visi-Color

filter for fargefjernsyn skåner øy
nene. 43 cm. kr. 49,— 53 cm. kr.
59 61 cm. kr. 69,—.

En gros og detalj.
Kristian Eide Pedersen,
Balders vei 3, Kr.sund N.

Med hilsen

SANDAR SPAREBANK
Telefon 66 881

Gode laken
dynetrekk, putevar m. m. syr
De lett seiv av våre blekte,
ustemplede grynsekker i høy
este kvalitet sam selges i sam
menhengende lengde av 2>o
stk. for kun kr. 30,—. 40' stk.
sammenhengende lengde kr.
59,—.

På denne måte får de for
nyet Deres linutstyr til en me
get lav pris. Skriv under ga
ranti, vi sender på oppkrav
med full returrett.

TornaOHsbolig i byen
o o> o o o o <> <> o o o

i pent villastrøk. Oppf. 1934. 3' vær. kj. i nver etg. Vanncl

baderum. Ledig leilighet mot 'bytte av 3 vær. kj. i byen.

Inngj. og bepl. tomt

Tilsalgs ved

Stiftelsen Pyntestueo
GEORG SOLBERG A/S

telf. 62 782.

FRØYTEX A/S
Boks 177 Sarpsborg

På Pyntestuen blir det i nærmeste fremtid ledig leilighet
for en pensjonær, eventuelt et ektepar.

KLIPP UT!

Spyling av hovedvann
lednlngei* i Sandar

Søknad sendes styrets formann, soussjef Leif Kruge.

En god bi-inntekt I tiden 17. oktober til 1. november i år skal det foretas spy
ling av hovedvannledninger i Sandar.

Sandefjord og Sandar
Nye Trygdede- og
Pensjonsforening

Har hyggemøte måndag
17/10—60 kl. 18.00 på Sandar.
Andakt ved Myreng. Foredrag
av tøygartner Preede. Sang
gruppen underholder. Kaffe
og utlodndng. Velkommen.

Styret.

Øvede agenter søkes for salg av Japanske kikkerter til
forbrukere i byer og større industristrøk. Gode agenter kan
regne med god fortjeneste.

Spylingen blir foretatt fra kl. 21.00 til kl. 6:0 O og man må
regne med forurensninger i vannet under spylingen.
Alle huseiere må derfor stenge sine sfcoppekraner mellom kl.
21.00 aften til kl. 6.00 morgen på den dag som er angitt i
nedenstående oversikt.

I søknaden oppgis yrke og andre opplysninger av inte
resse.

Vi har landets laveste priser og beste utvalg.
Bill. mrk. «Salg 100».

Steddings Annonsebyrå, Drammen.
Måndag- 17. oktober.
Hunstok til Fevang.
Mosserød—Abol.
Sørlandske hovedvel fra Hunstok-krysset til Haukerødkrys

set.
!!!H!Ii!IIIIIIIIIIIIIillinillUIIIilllUllililMllllilimillil!)llllltflllllltlllllllllllllElllllllllllllllllllllllSlllflllllllEllllllllllHil iIil!llIlllfSIlIl£lllllllIIIllI£18llilIlIIIll]|||illlIIIHIIIIIlSIIIflIJ

- - elet es* ingen tvil ... Moveien fra Haukerødkrysset til krysset Moveien—Nedre
Åsenve i.

Øvre Lunden og Ollebakken.
Krysset Haukerød—Kodalveien til Natvall..... kalenderen forteier oss så nødig vi vil, at vinteren lurer like om

i hjørnet. Og når sprengkulden setter inn for alvor* er den heldig som' har
tatt de nødvendige forhåndsregler i tide.

Tirsdag 18. oktober.
Breidablikkområdene.
Sandarveien, Nedre Åsenvei, Åslyveien, Dølebakken, Orelund

HVORDAN STÅR DE RUSTET TIL EN
NY FYRINGSSESONG?

Onsdag 19. oktober.
Gokstadveieni fra Herredshuset til Mølla
Prestehagenområdet.

 Ol IBJM

 Mm, >«••    

Sørlandske hovedvei fra Haukerødkrysset til Laskenkrysset
Laskenveie.n.
Nygårdsveien.

KAN DE SE VINTEREN FORTRØST-
NINGSFULLT I MØTE ?
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S kombinasjons-»

H k a m i n gj
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H 2 Dette er den eneste ka- K"J
•SS minen på markedet som «S
 K De kan fyre både med    
55 ved og petroleum £55
]Si hver Tor seg eller sam- sj|

Torsdag 20. oktober.
Øvre og nedre Hasle.
Sørlandske hovedvei fra Lasken til Krokmoveien
Solbergledningen,

 an  »« 
agna 'J2SSam . »•»itaai 225

Kom innom vår for
retning og la våre
fagfolk få vise Dem
hva Jøtul kan by på.
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Fredag 21. oktober
Øvre Gokstadområdet.
Breiliområdet.
Krokmoveien.

ama Ks!
•toa jKBj

erna §Sana w«
rai RR|osa KS

El Inåa

Måndag- 24. oktober.
Nilsesvingen—Hegna til Myhrekrysset.
Skiringssalsveien og Hauarweien.

Enten det måtte bli
en kamin for fast
brensels, spesialkamin
for petroleum' eller en
kombinert kamin, så
besørger våre roon
tører installasjon og
innmuring.

En god Ung Tirsdag 25. oktober.
Nilsesvingen—Blåstein—Lahellering.
Kjelbergveien.
Ranvikveien.
Virik.

f kan aldri

\\J(h-—'/\ sies for

\| J) ofte . .1 «jøtul!
Onsdag 26. oktober.
Området i Kamfjordlia.
Leikvollgt. til Stubb.
Hystadveien til Ranvik.ikaminEi

.... det mener vi også, for
når det gjelder de kaffe
blandingene vi har så
er de gode.

De kan, om De øns
ker, få gunstige av
betalingsvilkår på en
spesiell «Jøtul-konto».

Bi nr. 805RI555 JØTUL Kombinasjons- TH
555 kamin er en trygg var- £  
 55 mekilde med rene, vak- JJR
S3J re linjer. Den gir Dem SS!
Sa oljefyringens fordeler og SS
KS dertil en fullverdig ved- 55J
555 ovn hvor De også kan «SJ
555 brenne «rusk og rask». S5jS
 55 Priser: sffJ

For hjørne 553
kr. 945,- f"

 55 kompi., (u/install.) 515
555 For rett vegg 535
555 kr. 1 017, Of

Torsdag 27. oktober.
Nordre del av V. Rød dele er Lyhmannsveien.
Hystadveien fra Ranvik tii- Verdens Ende. j» En ypperlig rundbren- 55;

5*53 ner for fast brensel eller 553
 52 petroleum. Den ei me- jyj
55 get dekorativ med om- Jgj
555 ramming i grønt, brunt R£
Ss£ og grått. Fronten leve- iSS
 55 res også emaljert 555
 gS in§en ovnspuss. ESS m na
55a. Priser: KS

Blandingen til kr. 13,— er
god, velsmakende, og har
den rette fyldighet. Fredag SS. oktober.

Søndre del av V. Rød.
Store Bergan., Lofterød.

For de som måtte like noe
EKSTRA-EKSTRA

har vi den eksklusive blan
dingen til kr. 16,—.

Min spesialu-tstilling
i støpegoris, finner De
i Kilgt. 19, telf. 63 879.

Måndag 31. oktober.
Framnesveien.
Huvikområdet.
Vindalveien.
Haneholmveien

 yj For hjørne fra kr. 550,50 J™»
»«S For rett vegg
•-S2 fra » 622,50 H£Skompi., (u/install.) ££ 

Når det gjelder
KAFFE

kjøp den i

ERLI gS@r nyo Tirsdag 1. november.
Asnes.

Kaffeforretninyen OrmestadTRELAST
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De har kafferetningen. Sandar kommaineingeniørkontor, den 14. oktober 1960
E. Rekstad.

PAPPARATER

Blåpunkt - Proton

Philips - Tandberg

på fager

Efter at Kamfjordasen er kommet i drift, så er
mottagningen rneget god.

Prøveoppsetting gratis.

Ved kjøp hos meg monterer jeg om De ønsker det en
dreibar antenne, som kan dirigeres innenfra ved et
handtak, og stillingen kan avleses inne. Patentbeskyt-

tet. Jeg e r blitt overlatt eneforhandlingen
her i distriktet.

Ring telefon 62 672.

Halvard HaavalfSsen

«Blomsterhaven»

Vår fremragende
belgiske duo

POL & JERRY

spiller og synger
middag og aften.

. . «CÅLLÉ»

Gjest denne måned:

Den populære
vokalisten

«Grynet» Molvig.
Bordbest, ved hovmes.teren.

Telefon 3800.

V&rt motto ep

SKAL DE BYGGE
eller modernisere?

Vi gir Dem gjerne et prisover-
slag på rørleggerarbeidet.

Bing eller kom innom.

Vi står med glede til tjeneste.

Pedersen

& Furustad
Aut. rørleggerbedrift.

Landstadsgt. 6 - Tlf. 63 817.

moderne

effektive

billige

transportløsninger

Spør

BERGEN-OSLO TR.HEIM-KR.SANDS-TROMSØ

Vi har dagl'ig god' tilforsel
av ekstra fin '

filers antaefaler vi et besok
hos oss, for at De selv kan
se hva vi kan tiltay Dem i

FISK og gronnsaker.
Noter vart telefonnr.

66935

BREIDABLIKK FISK

Frysebokser
Jeg har enda noen< fryse

bokser ledig.

telefon 66 424.

Assutanderer

«Samtrygd» og Akershus Brandkasse»

Henvendelser angaende forsikring i disse s.elskaper iblir
fra 15-/10' 60 over telefon nr. 71 990.

Vennligst noter dette nr. i Deres katalog.

7Erbodigst
HARALD N. TROLLSAS,

(Distriktstoestyrer) Vi anbefaler da a montere
vindskjeim og fromtbrett! De
er igjen pa lager, likeledes
skinnluer og hansker.

inGvO.Ltfmie

Tlf. 63 095 Storgt. 7.

Handicap-turnering avhol
des sondag fra kl. IQ.OO. All©
medlemmer oppfordres til a
delta.

Pamelding' ved starten.
Innlagt lagmatch mot B'orre
gaard Golfklubb.

Turneringsikomiteen.

Jordraer

RAGNffILD NYGAARD LIE
Storgt. 72 - Sandefjord

Undersokelser:
Torsdag og 10rdag kl. 11—13.

Telefon 63 039.
Privat telefon 63 476.
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VERDENSTEÅTRET KINOTEÅTRET Varevogner
Vi har for salg:
1 Oommer 1953
1 Skoda 1953HOVEDSERIEKAMP Swtøfjortø flafc

Ekspedisjonen

Kl. 18.30 og 20.30 Kl. 16.30, barn adgang
VI ILER OG BILER.DET ER LETT Å BLI RIK.

Br. (U)
Lystspill med

Vognene er i utmerket
stand.Dean Martin - Jerry Lewis.

Unumm. -bill. fra kl. 16.00.James Mason, Vera Miles,
George Sanders. Sandefjord Ballklubb - Rosenborg Ballklubb SHELL AUTO A/S holdes apen:

Ukens 5 første dager kl. B—l6
Lørdager » 8—1«Bill. fra 17.30. Tlf. 62 502.

Søndag kl. 16.30 og 17.30:
Kl. 18.30 og 20.30

S. g. s. ny moped
rimelig tilsalgs.

Eksp. anv.

DEN VILLE ELVEN. PA STADION SØNDAG 16. OKTOBER KLOKKEN 13.00.
FILMAVIS 40. Am. (V) Manuskripter for annonser

som krever illustrasjon og
som skal innrykkes måndag
må være innlevert innen
lørdag kl. 11, for de øvrige

dager lnnen kl. 13.

Norsk, Pathe, fransk revy.
U. I. News. Ekko i verdens
rommet, N. M. i Speedway.

Bill. y 2 time før fbrest.
Kl. 18.30 og 20.30:

Entré: Numm. sitteplass kr. 4,—, ståplass kr. 2,—, barn
Cinemascope-film i farver (ståplass) kr. 1,— Forhåndssalg av billetter

Motorsnekke
19 fot, 3,5 hk. FM motor, i god
stand, tilsalgs rimelig.

Henv. teli. 62 229.

Montgomery Glift,
Lee Remick, Jo Van Fleet.

DET ER LETT Å BLI RIK.
Bill. frå kl. 17.40. Tlf. 62 502. PARK HOTEL.Bill. fra kl, 17.00

Sentralbord 66393NB. Følgende bill. fra «Jorden rundt» ble i dag trukket ut
med gevinst:
1. gev. Barnebill. gul nr. 128.298, for 2 personer til 30/6-61.
2. gev. Voksen bill. blå nr. 78.874, for 1 person til 30/6-61.
3. gev. Voksen bill. Rød nr. 78.870, for 1 person til 1/1-61.

PIANOSøndag for samtaler Ml

SANDEFJORDS BLAD

I Familiemiddag f
1 Consumé Brunoise |

§ Elgstek i fløtesaus i
= m/ blandede grønnsaker, |.

rørt tyttebær. =
= Fylt eple i karamellsaus =
| kr. 10,50 j

Egen barnemeny E

tysk, førsteklasses, med lull
5 års skr. garanti rimelig til
salgs for dødsbo.

Eksp. anv.Partoutkort blir utlevert ved innlevering av gevinstnr. til
kinokontoret, Rådhusgt. 13.

Effer stengetidGodt piano
til salgs. Télf. 70013. kan De få opplysninger om

<Eksp. anv.»annonser av
vår automatiske* telefon

svarer i telefonFine usorterte poteter
rimelig tilsalgs.

Eksp. anv.
I kr. 4,00 j

| TRIO MARCHAND j
ff spiller underholdnings- |
5 musikk fra kl. 15—17, 1

Avlsgris
5 mnd, ungpunker efter far:
«Kuranten» og 7 poengs mø
dre tili salgs på Jarlsibergut
stillingen måndag 17. ds.

Samuel Gravdal,
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Kontorassistent
Ved luftforsvarets stasjon,

Torp , skal engasjeres en kon
torassistent til maskinskriv
ning og vanlig kontorarbeide.
Lønn efter statens lønnsregu-

tlf. 187, Andebu, pr. Tønsberg

V.K.-lånet 1956 ØNSKES KJØPT
Kimit£ater%irig,m

Brukt spisestue
ønskes kjøpt ca. kr. 100,—,
150,—.

Bill. mrk. 1004.

De utstedte interimskvitteringer i V. K.-lånet 1956 skal
nå ombyttes mot gjeldsbrev. Ombyttingen skjer vedTønsbergs
Industri- og Sjøfarts-Bank A/S, Tønsberg.

Giroheftene med alle interimskyitteringene innsendes til
banken. Den sist betalte talong må være kvittert på baksiden
med avsenderenis navn og adresse. Gjeldsbrevene blir sendt
i rekommandert brev til den oppgitte adresse.

Tønsberg, 15. oktober 1960.

lativ, for tiden netto (efter
fråtrekk av pensjonsinn
skudd) kr. 733,40 pr. mnd. For
søkere under 20' år er lønnen
585,— pr. mnd. eller søkere
med eksamen artium eller til
svarende er lønnen kr. 822,80
pr. mnd.

Bymuseet
Lørdag kl. 18—20.

Søndag kl. 12—14 og 18—20,
Ole Richter

HOFFSTAD
maleriutstilling.

Entré kr. 0,50. Medl. fritt.

TIL LEIE

Stort lyst rom
tilleie i byen, passende til
kontor, frisør e. 1.

Bill. mrk. 1003.
VESTFOLD KRAFTSELSKAP.

Skriftlig søknad med be
kreftede attetsavskrifter sen
des Torp flystasjon innen 25.
ds.

Møblert værelse
med kj. elektr. komfyr til leie
for edruelig mann.

Eksp. anv.

Hybel
nær bygrensen tilleie for'da
me.

Eksp. anv.

ØNSKES LEIET

Hybel
ønskes leiet av herre

Bill. mrk. 1006. Elektriker
med montørsertifikat søkes.

Ung dame
søker hybel/hybelleilighet.

Bill. mrk. 1008.

Ditmar Enge A/S,
tlf. 03 318 63328

Pål. flink dame
får fast ansettelse i forretn.
m/ tipping. Samme sted inn
tas muligens en ekstrahjelp.
Bill. mrk. «Ærlig» 1005.

#Post kan sendes tilsamtlige mannska-
Per På Syd Georgia
som nedenfor;

1) Brev og trykksaker under
adresse:
Mannskapets navn, land
stasjonens navn, Syd Ge
orgia.
Pr. H/B «Southern Main»,
Tønsberg.
Posten må være i Tøns
berg senest 5. november.

2) Ordinært frankert brev
post under adresse:
Mannskapets navn, land
stasjonens navn, South
Georgia.
Per W/C «Southern
Broom», sailing from1
Middlesbrough, England.
Posten må være i Oslo né
nest 26. oktober.

3) Luftpostfrankert brevpost
under adresse:
Mannskapets navn, land

stasjonens navn, South
Georgia.
Per W/C «Southern Terri
er», c/o Messrs Mitchell
Cotts & Co. (S.A.) (Pty)
Ltd., Thibault House,
P.O. Box 31,
Lower St. Ge6rge's Street,
Cape Town, S. Africa.
Posten må være i Oslo se- i
nest 9. november.

TBLSALGS Ung mann
søker hybel/hybelleilighet.

Bill. mrk. 1009.Lego
byggematerialer må, vel betegnes

som noe av det beste i leker. Nu
har jeg godt utvalg, da jule-lego-r
lekene allerede er kommet.

TJENESTE LEDIG Hjelp til rengjøring
ønskes en gang om uken.

Eksp. anv.Sandefjord
kommune

0. F.  K. 142101719 II + 2 Halvard Andresen.
Treh/julssykler, 6 forskjellige Visergutt

får plass straks.Verdensfiukse&en!

HOOVERMATIC

vasker

skyller •
tørrer

Ved elektrisitetsverket er
det en montørstilling ledig fra
1. januar 1961.

Det forlanges montørserti
fikat gr. H og L eller elektrisi
tetsverksmontør sertifikat.

Stillingen lønnes i 1. kl. 10
i det kommunale regulativ
med begynnerlønn kr.
 lO 971, stigende til kr.
13 817, etter 10 år.

Stillingen er innlemmet i
den kommunale pensjonskas
se. Gjensidig oppsigelsesfrist
3 måneder.

Den som blir ahsatt må vise
tilfredsstillende legeattest.

Søknad med bekreftede at
testavskrifter sendes innen 22.
oktober d. å. til

TJENESTE ØNSKES

Skreddermeskr Emil Kval Ung dame
22 år, ønsker forretningspost.
Helst parfymeri. Bill. mrk.
1007.Storgt. 10'. Kr. 1990,—.

E. Lie-Haugen A/S
Hvidts Plass 1 - Tlf. 63 889

Søm av dresser .smokinger, livkjoler. Forandringer og
Opel Record 1958,

bra stand, godt utstyrt, til
salgs.

Ung dame
reparasjoner. Samt målsøm med 1. kl. passning med real, handelsskole og 4

års kontorpraksis ønsker kon
torpost. Bill. mrk. 1000.>S?lllllllllUmilll!ill!l!illIII!II!llll!llllllllinilIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllilllll!lllllitlHllllllllllllIIIIIIIIIIIIII

f Sandefjord Avfallsforretning
Hasle Sveise- og bilverksted.

ARBEID UTFØRES
Fiat 1100 de Luxe 1957.

Kjørt 100 mil på ny motor.
Telf. 77 323.

Kjøper og henter. Innvendig maling
utføres.Flasker, strikk, filler, metaller, smijern, støpejern,

bilbatterier, tauverk, strie m. m. til dagens priser. ARBEIDSKONTORET
 Sandefjord/Sandar

Telefon 66 234.

Telefon 62 533. E. STENSRUD. Torvgaten 24. Personbil Opel Olympia,
nye dekker og i utmerket
stand tilsalgs. Kim kjørt
50 000 km.

Eksp. anv.

TAPT
iiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnuiiiiiii miimiiimimiiimiimmmi iiiiiniiiiiimii i Æ For en flink og pålitelig

dame 'helst med øvelse er plass
ledig i kolonialforretning.

Bill. mrk. Straks. 982.

Brun mappe
mistet 8/10 Breidablikk—
Framnes.

Vennligst ring tlf. 63 421.
Sandefjord postkontor,

den 14. oktober 1960.

LONDIE
W H\JEM W
Ivar per<y

•7-3

Stort utvalg

av gode brukte biler

MDEFJORD BRUKTBII

Torvgaten 28. Telefon 63 410.
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Sandefford Xlngdomskorps
Dir. Walter Eriksen

Friluftskonsert

ved Park Hotel sondag 16. okt. kl, 16.00 (i morgen). ,
 Gratis adgang. Vaerforbehold.

Kodal, Ungdomshuset
Iordag- 15. oktober kl. 20.00.

DANS RABARET DANS
Slagerkvartetten fra Skien. Richardi Andersen presenterer

sin kabaret-suksess.

Entre kr. 5.00. Arr. S. D. K.

Vent ikke longer
De har absolutt SISTE sjanse til a se russerevyen

I F¥R OCJ FLAHIE

lordag 15. eller sondag 16. kl. 20.

Billetter til disse TO si'ste forestillinger hos Aage An
dersen A/S og ved inngangen fra kl. 19.

Mot ukjent mtil
Ny tur 10rdag 22/10 1960. Avgang Sandefjord kl. 14.45

Retur sondag kveld. Pris kr. 88.00.

STATSBANENES REISEBYRA
Telefon. 62 927.

Sandefjord Menighetspleie

Juleutlodningen
En rekke gode og verdifulle gjenstander er utstilt i A/S

Skotoy-Utsalget, Storgt. Lodder faes kjopt i A/S Skotoy-Ut
salget og Melkeutsalget (Aagaards Plass).

Inntekten gar til byens trengende,
KJOP LODDER STOTT SAKENAnbud

Hedrum kommune soker anbud pa omlegging av Bristal
bakkeri ved Lysebo, i alt ca. 500 meter ny vei, samt et mindre
sprengningsarbeid pa veien Oklungen bru RorLningsberget.

Interesserte bes melde seg til Hedrum kommuneingenior
kontor innen 20. ds.

Anbudsfrist '27/10 1960.

Maleri-ufstiiling
av Arnt Kjelsaas pa Hotel!
Atlantic fredag, 10rdag og
sondag, kim 3 dager.

Grunnet reise utstilles 50
mal'erier, samtlige til meget
rirnelige priser.

Apent fra kl. 12.00—15.00 og
17.00—21.00.

Siste dag sondag.

Diskedame
Palitelig og solid dame,

heist ovet, sokes til var ut
leveringsdisk.

Hyggelige arbeidsforhold.

Soknad sendes
GRAND HOTELL.

Telefon 3800.
g

Rutetlder fra 17. oktober 1960.

Stopper ved alle busstopp.

Hverdager:
Fra Sandefjord: (Aagaards Plass) kl. 7.10k, 9.30, 10.35,

12.05, 13.15, 14.10k.x., 17.15 18.450.L., 20.30J,
23.000.L.H .

Fra Tonsberg: (Stoltenberggt.) kl. 9.30, 10.30, 12.10,
13.05L, 14.10K, 17.15, 18.45, 21.00 0.L., 23.100.L.

Helligdager:
Fra Sandefjord (Aagaards Plass) kl. 9.15K, 13.00K,

15.15K, 17.15, 18.45, 20.30', 23.00H. '
Fra Tonsberg: (Stoltenberggt.) kl. 9.00K, 15.15K, 17.15,

18.45, 21.00, 23.10.
H. kjorer til Holt, ikke korr. til Tonsberg.
K. korresponderer pa Sorby.
L. Lordager.
O. Onsdager.
X. y 2 times ventetid ved korr. pa Sorby.

Sandefjord Bilruter - Ruteibilene A/L.

4
setK

Sondag 16/10 gar turen fra
Geirastadir via Skorge—Has
assetra—Holmen og Fugle
myr, tilbake til hytta.

Start fra Geirastadir kl. 11.
Buss fra Aagaards Plass kl. 10.

Husk gummistovler.

nser Stokke st. til asfaltvei
3 vser. kj. ledig 1/5—61. Fori
kr. 35 OOO,—.

Tilsalgs ved
Georg Solberg A/S

tlf. 62 782.
eiendomsf. Sandefj ord.

teieSon
kl. 17—24. Telefon 55 111

Nytt program
UTer l#rdag.

15. okt. md vi stoppe avisen

til de abonnenter som ikke har betalt kontingenten for 4. kvartal

Vennligst forny abonnementet straks, sa De slipper stopp i forsendelsen.

Hilsen
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HYGGETUR med PETER WESSEL

LARVIK - a
STRØMSTAD |jp
Vi utvider sesongen igjen og seiler ekstraturer
til Strømstad den 13., 20.0 g 21. oktober.
Avgang Larvik kl. 9.30 tilbake klv 18.30. Pris kr. 20.—t
2 timers opphold i Strømstad.

Ju jGL JCci Ar X jK. n

Lørdag 15. oktober 1960. FREDERIKSHAVN

Bli med på sesongens siste Danmarkstur —lB/19. oktober.
Avgang Larvik 18/10 kl. 12.00 Ank Fr.havn
kl. 20.00.
Avgang Fr.havn 19/10 kl. 11.00 Ank.
Larvik kl. 19.00.

Mot katastrofe i Rhodesia Krasjtsjov
fikk stor

mottagelse
i Moskva

Men holdt ingen tals

Rhodesiske styrker er ryk
ket inn i Salisbury

Dødsstraff
krevd før
Bayar øg*
Henderes

SPESIALPRIS KR. 40. som inkluderer reise og overnatting
med køy ombord i Frederikshavn.

Bestill plass i god tid i reisebyråene eller hos våre stedlige
agenter.
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11 VsLARVIK-FREDMKSHAVNFERM

Det hersker faktisk krigstilstand,
sier generalsekretær Nkala
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Moskva, 14. oktober RADIO(NTB—AFP) Statsminister
Krusjtsjov vendte fredag etter
middag tilbake til Moskva med
et Tu-104 jetfly efter å ha del
tatt i Hovedforsamlingens se
sjon. Han ble mottatt på fly
plassen av alle medlemmene av
Sovjet-regjeringen og kommun
istpartiets presidium, med unn
tak av 'første visestatsminister
Mikojan, som er på ferie. Også
Krusjtsjovs familie, medlem
mer av det diplomatiske korps
og en mengde journalister var
møtt opp på flyplassen, isom
var smykket med sovjetiske
flagg. Over 1 000 tilskuere var
også kommet ut til flyplassen
for å ta imot statsministeren,
og mange av dem viftet med
blomsterbuketter.

Salisbury, 14. oktober. de politimyndigheteris fullmak
ter til å skjerpe, straffen for
voldshandlinger, plyndring og
forsøk på trusler.

Yassidaøya, Tyrkia, 14/10.
(NTB—Reuter) Det ser ut til

å gå mot en kritisk situasjon i
Syd-Rhodesia med fare for nye
sammenstøt mellom politi- og
militærstyrker og afrikanske
demonstranter. Fredag rykket
flere lastebiler fulle av rhodesi
ske styrker utstyrt med auto
matvåpen, inn i afrikanske by
deler i hovedstaden Salisbury,
i industribyen Bulawayo og
Gwelo, i alt om lag 2000 mann.

(NTB—Reuter—AFP) Det
ble krevd dødsstraff for Tyr
kias tidligere president Celal
Bayar, tidligere statsministen
Adnan Menderes, 16 tidligere
statsråder og 20 andre person
ner som fredag møtte som til
talte i den store forræderisa
ken på Yassidaøya. Tilsammen
om lag 500 tilhengere av det
tidligere regime er tiltalt.

PROGRAMMET
Lørdag 15. oktoberPolitiske iakttagere i Salis

bury mener at situasjonen har
utviklet seg slik at det ikke
lenger er mulig å bygge bro
over motsetningene mellom re
gjeringen og det nasjonalist
demokratiske parti. Partiets le
dere har telegrafisk henvendt
seg til den britiske .minister for
samveldeforbindelsene, Duncan
Sandys, og bedt ham foreslå for
regjeringen i London at Syd-
Rhodesias forfatning settes ut
av kraft og at det straks kalles
sammen en konferanse for å
drøfte en ny forfatning for lan

8.15 Andakt.
Skriftlesning ved pastor
Ove Hestvold. Tekster: Luk.
Luk. 18, 9—14, Matt. 18, I—4
og 23, B—l2, Ef. 4, I—6, Rom.
12, 3, 1. Kor., 10, og
32—33, Kol. 3, 12—17, Ap. gj.
2, 42*—47.
Salmenummer: Landstad:
15 og 435 v. I—3.

8.35 Por husmødre.
8.40 Syng med barna.

i Kari Grøn.
9.00 Skolekringkasting.

I hønsegården.
11.35 Hus og hjem. Besøk i Skott

land. Kåseri.
11.55 Formiddagskonsert.
13.40 Grammofonkonsert.
15.30 Trafikk og musikk.
16.35 Janitsjar.

Oslo Sporveiers Musikkorps.
17.05 Telefonen på bygdene.

Reportasje ved Arne Grses
dal.

17.40 I Fritz Kreislers arrangement.
Kaare Fuglesang, fiolin.

17.50 Pass på!
18.00 Barnetimen.
19.35 Pianisten og komponisten

Fridtjof Backer-Grøndahl.
Medvirkende: Eva Prytz.

20.05 Det er alt blitt sent på høst
en. Tore Segelcke og Jørn
Ording leser.

20.30 Tolvkampeh.
NM i alvidenhet.

21.45 Lørdagskåseri.
Av pater Halvard Rieber-
Mohn.

Bergen, 15. oktober. Norge for å søke arbeid her.
Han var her i juni og kom til
bake sist søndag. Da hun mån
dag ettermiddag kom fra ar
beid, kom hun til tomt hus. På
bordet lå en lapp fra mannen,
som skrev at han reiste til Spa
nia for godt, og at han tok de
to sønnene med. Det var best
på den måten, skrev han.

Fruen ble fortvilet og har
henvendt seg til politiet for å
forsøke å stoppe mannen og
barna, men uten resultat.

Fra juridisk hold er det opp
lyst at mannens opptreden er
rettsstridig efter norsk lov, men
at saken er vanskelig ved at
barna er kommet til Spania.

De tiltalte er blant annet an
klaget for å ha krenkét forfat
ningen, for å ha beriket seg av
offentlige midler og for poli
tisk korrupsjon.

(NTB) En spanier kidnappet
måndag sine to barn i Bergen,
efter å ha ført sin 30 år gamle
hustru bak lyset,; stakk han av
med fly og bragte sine tre og
seks år gamle sønner med seg.

Generalsekretæren i det af
rikanske nasjonalistisk-demo
kratiske parti (NDP) Enos
Nkaia sa til pressen at det fak
tisk hersker krigstilstand i lan
det. Dette kan føre til katastro
fe og efter min mening er re
gjeringens tiltak en direkte
provokasjon mot det afrikan
ske folk, uttalte han.

De første soldater som ryk
ket inn i de afrikanske byde
ler i Salisbury var afrikanere
som tjenstgjør i de regulære
styrker.

I Bulawayo har territorial
styrker rykket inn i elleve av
de seksten afrikanske bydelene
som ligger spredt rundt den eu
ropeiske bydel. Trass i regjer
ingens forsøk på å forklare
hvorfor styrkene er kommet, er
mange afrikanere skremt. De
synes å tro at troppene er kom
met for å skyte dem. Fredag ef
termiddag kastet fly ned om
lag 20 000 flyveblad over de af
rikanske bydelene.

Statsministeren, Sir Edgar
Whitehead, har tidligere. opp
lyst at han akter å foreslå for
nasjonalforsamlingen nye lover
om å sette i tvangsarbeidsleirer
eller deportere bråkmakere og
løsgjengere. Han vil også utvi-

det, hvis ikke vil det komme til
en katastrofe. Fruen dro til Spania i 1950

og arbeidet som sproglærerin
ne. I 1956 ble hun gift off for
et par år siden overtalte hen
nes mann henne til å reise hjem
til Norffe, da han var sykelig
off ikke hadde noen muliffhet
for å underholde familien. I
Bergen fikk hun arbeid på
kontor og1 det ble senere avtalt
at mannen skulle komme til

En time før ankomsten had
de en stor menneskemengde be
gynt å stille seg opp langs den
30 kilometer lange ruten inn til
Moskva. På begge sider av Le
nin-avenyen var det stilt opp
fjernsynskameraer. Et impone
rende oppbud av militære og
sivile sikkerhetsmannskaper
var stasjonert ved de viktigste
gatekryssene og andre strateg
iske punkter på kjøreruten.

Krusjtsjov holdt ingen tale
på flyplassen. Han kjørte inn
til byens sentrum en halv time
efter ankomsten. r- Moskva
kringkastingen uttalte at fol
ket møtte frem i store skårer
for å gi en varm velkomsthilsen
til «denne modige forkjemper
for freden, Leninist nummer
en, vår kjære Nikita Sergeje
vitsj.»

Fide! Castro nasjonaliserer
alle banker og størsteparten
av industrien forsete av statsminister Fi

del Castro på et møte ved
daggry fredag morgen, inn
fører faktisk statskontroll
med all økonomisk virksom
het på Cuba.

Nasjonaliseringstiltaket
medfører at praktisk talt all
amerikansk eiendom på Cu
ba blir overtatt. Økonomien
blir sosialisert og private fo
retagender blir avskaffet.
Loven gir ordre om tvungen
ekspropriasjon av 382 fore
tagender, blant dem 105 ku
banske sukker-raffinerier, 59
tekstilfabrikker, 13 storma
gasiner, åtte jernbaner, fem
store bryggerier, 18 brenne
rier, 19 entreprenørfirmaer,
13 rederier osv. Det skal be
tales erstatning til eierne ef
ter regler som skal fastset
tes senere.

Sigurd oel død
Statskontroll med all
økonomisk virksomhtt

Oslo (NTB) Forfatteren Si
ffurd Hoel døde natt til iffår på
Akers sykehus av hjerneblød
ninff, 70 år ffammel.Havana, 14. oktober.

(NTB—AFP) Den kuban
ske regjeringen kunngjorde
fredag at alle banker og de
fleste forretningsforetagén
der og de viktigste industri
er i landet er nasjonalisert.
Den nye loven, som ble ved
tatt av regjeringen under

Med Sigurd Hoel er en av
Norges betydeligste forfattere i
vår samtid gått bort. Ved siden
av sin rike produksjon som
skjønn-littetær forfatter har
Sigurd Hoel utført et pioner
arbeid som forlagskonsulent i
Gyldendal Norsk Forlag, ikke
minst med lanseringen av for
lagets «Gule serie», der norske
lesere er blitt presentert for de
største utenlandske romaner
av nulevende forfattere.

22\30 Gammel og ny dansemusikk,
Osloguttene.
Nils Gustavsens orkester.

FJERNSYNET.
11.00—15.00 Prøvebilde.
20.00—20.20 Dagsrevyen.
20.20—21.05 Atelier. Marienlyst.

Underholdningsprogram ved
Kari Borg Mannsåker.

NYTT
I NATT Når det gjelder

RADIO OG T. V.
gå, til BINGEN.

1. kl. radio- og T.V.-verksted.
Godkjent radio- og T.V.-

Om lag 8000 demonstranter
marsjerte fredag kveld gjen
nom Tokios sentrum som pro
test mot drapet på sosialist
lederen Inejiro Asanuma sist
onsdag. Demohstrantene krevde
at statsminister Hayato Ikeda
skal tre tilbake.

De eneste private banker
som blir igjen på Cuba er de
kanadiske bankene «The
Royal Bank of Canada» og
«The Bank of Nova Scotia».

Reuter melder fra New
York at et medlem av den
kubanske FN-delegasjonen,
frøken Teresa Casuso, fre
dag uttalte at hun trer til
bake fra sin stilling. Hun
hevdet at Fidel Castro har
forvandlet Cuba til en poli
tistat og sa hun hadde un
derrettet statsministeren om
årsakene til sin beslutning.
Frøken Casuso mente at
Castro hadde «tatt skade på
sinn og sjel».

Sigurd Hoel debuterte med
novellesamlingen «Veien vi går»
i 1922. For første gang i norsk
litteratur møter vi her direkte
påvirkning fra psykoanalysen.
Også det sentrale tema i Hoels
diktning, kjærlighetssviket, ble
slått an her.

fornancaer.

Søndag 16. oktober
8.00 Eine Viertelstunde Peutsch.
8.15 English from the beginning.
8.40 Morgenmelodier.
9.00 Værmelddng. Dagsnytt.
9.20 Krepsen i Norge. Bør fred

ningsbestemmelsene endres?.
Kombinerte skog- og jord
brukskurser. Samtale.

9.50 Morgenkonsert.

Den kjente britiske årbeider
partipolitikeren Arthur Green
wood, som torsdag trakk seg ut
av partiets «skyggeregjering»,
sa fredag at han er rede til å
bli arbeiderpartiets leder hvis
han blir bedt om det.

Gjennombruddet hos kritike
re og publikum kom méd «Syn
dere i sommersol» (1927), en
vittig roman gjennomstrøm
met av muntert alvor og som
merlett charme.

10.55 Høymesse i St. Petri kirke,
Stavanger. 18. søndag efter

trefoldighet: Johannes 10, 23=—38.
Pastor Håkon E. Andersen.
Salmenummer: Landstad:
Før prekenen: 586 v. I—3,
512 v. I—2, 58T v. I—s. Efter
prekenen: 281 v. I—2, 6—7.
589 v. 3, 25.

12.20 Grammofonkonsert.

Sigurd Hoel er født i Nord-
Odal. I 1924 ble han litteratur
kritiker i Arbeiderbladet og da
han sluttet her i 1931, gikk han
året efter over i samme med
arbeiderstilling i Dagbladet.
Hoel har vært konsulent i Gyl
dendal siden 1924. Pressen over
hele Norden hyldet igår Sigurd
Hoels minne.

Tallymennene, som har lam
met arbeidet på Londons havn
ved sin en måned lange streik,
vedtok fredag å gjenoppta ar
beidet fra måndag av. Streiken
har gjort 16 000 bryggearbei
dere ledige og voldt at over 150
skip er blitt liggende fast.

Lasteskipet «Eika»
har vært på Grønland og

hentet et nytt parti fra et ame
rikansk «overskuddslager» og
skipslasten ventes til Tønsberg
den 18. ds.

Statsministeren i Laos, prins
Souvanna Phouma, truet fre
dag med å be om hjelp fra
kommunistiske land dersom De
forente stater ikke gjenoppret
ter sin hjelp til landet.

13.20 Forsvarets Stabsmusikkorps.
13.50 Øsende regn, pøsende regn.

Sammensatt program ved F.
Chr. Wildhagen.

14.35 Johannes Brahms: Sonate
for cello og klaver nr. 2, F
dur, verk 99. Benny Pahl-

Hansen klaver. Rolf Størseth, cello.
15.00 Glimt fra Ungarn. Ved Johan

Galtung.
15.15 Slutt.

Statsminister Macmillans
sønn, den 39-årige Maurice
Macmillan, vakte stor oppsikt
på det konservative partis
landsmøte i Scarborough fredag
da han i en kraftig tale kriti
serte sin fars regjering for dens
store pengeforbruk. Han støttet
et resolusjonsforslag som kre
ver lavere skatter og mindre
statsutgifter.

Syd-Afrika-Sambandets uten
riksminister Eric Louw angrep
Norge, Sverige, India, Liberia
og en rekke andre land i FN's
Hovedforsamling fredag og er
klærte at disse land som hadde
angrepet Syd-Afrika-Samban
det ikke hadde noe rent rulle
blad når det gjaldt rase-diskri
minering.

<§> EE 50

ENGLISH ELECTRIC' 16;00 Underholdningsmusikk. Jay
Wilbur Strings. Vokalister:
Stewart Harvay og Valda
Bagal.

16.35 Barnas musikkstund. Folke
toner frå mange land.

har alle fordeler
17.00 Hva med sildefisket i Nord-

sjøen? Ivar Holm intervjuer:
1T.35 Folkemusikk fra Hardanger.

ir Agitatorsystem
 Ar Instrumentbord
ir Automatisk

vasking
ir Automatisk

skylling
ic Regulerbart

Samtale med Geirr Tveitt.
18.05 Svalbard-sommer. Blant po

larrev og ishavsfugl. Kåseri

Veto "Hf^/Va
av Harald Sverdrup.

18.25 Slagerplater og plattensla
gere. Grammofonkåseri av
Rolf E. Schade.

19.35 Afrikansk røyst. Stakkars
kommandanten! Alfred
Maurstad leser fra romanen

varmeelement

ir Signallampe
ir Termometer
ir Beholder i rust-

DDVBO HRDERSEn
fritt stål

 Elektrisk
«Boyen Toundi».

20.00 Symfonikonsert. Filharmonisk
Selskaps orkester. Dirigent:vrimaskin

ir Motorvernbryter
ir Rum for opp-

Fritz Mahler. Solist: Fou
Tsong, klaver.

21.05 I gode og onde dage —2. pro
gram i serien om ekteskap
og samliv. Montasje. Samtale
med pastor Albert Assev, sti
pendiat Peter Andreas Holter
og sosialkurator Rigmor
Lucherath Luihn.

22.40 Kveldskonsert.
23.15 Slutt. :

ir Maskinen er god
kjent for konti
nuerlig drift.
Dette er éf
kvalitetsstempel
av største

:abrikeres og garanteres av Europat
ledende elektrokonsern.

FJERNSYNET
19.30—20.00 Robin Hood.
20.00—20.45 «Rundt peisen». Pro

gram for hele familien.
20.45—21.00 Sportsrevyen.

Hovedforhandler

IK&C2VS

Stortingsgt. 18, Oslo
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Mor tar hand om t kL.

heisen med 'Sek

Det lune, velsittende undertøy

fra landets ledende leverandør

Veiledende priser kv. 065: §PC'° J)M
Herretrøyer, lange ermer kr. 14.50

Guttetrøyer, lange ermer, 10 or » 10.00  K^^^ffl
Herrebenklær, urskifrbar elastikk » 15.40 K^^—JJa
Guttebenklær, utsklfrbar elastikk » 10.00

er halve antrekket

Det kommer fra PEDEK - æ*t*c
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pri» kr. 1495,—.

Spanler kidnappet sine
2 barn fra moren

Forte barna fra Bergen til Spania

Biiene er frigitt!
Assurer i

landets eldste gjensidige bilforsikringsselskap

Batlantitt
HAMAR

Repr.: Walter Rimstad, Larvik. Erik Flaten, Revatak



HVALFANGSTNUMMER
Hvalfangstnummer 1960.

21 pelagiske ekspedisjoner til feltet i å
Russerne setter sitt tredje kokeri

„«Juri Dolgorukij" inn
Hvalbåtantallet i Antarktis opp Ira

norske hvalfangere

i fangst
241 til 270 -

taltet på ned
Vi står foran en ny hvalfangstsesong og når dette leses er

efter alt å dømme den første norske ekspedisjon på vei sydover
fra Sandefjord. Det er A/S Thor Dahls «Thorshavet» som er først
ute iår fulgt av veteranen «Thorshammer».

så den norske regjerings beslut
ning om å melde Norge inn i
den internasjonale hvalfangst -
konvensjon igjen på betingeise
av at også Nederland melder
seg inn. Denne innmeldelse har
for Norges vedkommende øye
blikkelig virkning. Regje
ringens beslutning er kritisert
fra hvalfangsthold som me
ner Norge burde stått uten
for konvensjonen inntil Norges
betingelser er oppfylt «betin
gelser som Norge anser nød
vendige for å sikre hvalfangst
næringens fremtid», for å site
re Hvalfangstforbundets for
mann, h.r.advokat Frithjof Bet
tum.

disjoner og 2 landstasjoner i
hvalfangsten i Sydishavet mot
20 pelagiske ekspedisjoner og 3
landstasjoner forrige sesong.
Hvalbåtantallet som i sesongen
1959/60 var 241 går kommende
sesong opp i 270.

Seiv om det forhyres flere
norske hvalfangere til de nor
ske ekspedisjoner på grunn av
økningen av hvalbåtantallet så
går tallet på norske hvalfange
re ned med hele 686 eller fra
6 152 i 1959/60 til 5 466 kommen
de sesong* Det er i første rekke
salget av «Balaena» og Husvik
Harbour som slår ut her.

Tariff-forhandlinger og meg
ling har ført til overenskomster
mellom hvalfangerne og Hval
fangstens Arbeidsgiverforening

vi har inntrykk av at det
skjedde i en fredelig atmosfære
foran denne sesongen. Senest
var det hvalskytterne og Ar
beidsgiverforeningen som ved
tok Riksmeglingsmannens for
slag over bordet og der, som for
de øvrige vedtatte overenskom
ster, gjelder avtalen for to år.

Ellers har forspillet til seson
gen vært dramatisk nok. Det
britiske kokeriet «Balaena» ble
solgt til japanerne som dermed
kan sette inn større materiell

styrke. Den norske landstasjo
nen Husvik Harbour innstilte
fangsten efter en ny, svak se
song og skal nu operere sam
men med Grytviken som en en
het. Dette, sammen
dingen om at «Southern Ventu
rer» skulle ligge hjemme, førte
til alvorlig frykt for større le
dighet.

Det vakte stor glede da be
slutningen om å holde «Sou
thern Venturer» hjemme ble
omgjort og den ledighet man
alvorlige fryktet, ble faktisk in
tet alvorlig problem, det har
ihvertfall ikke gitt seg utslag
hittil. Foran sesongen kom og-

De 21 pelagiske ekspedisjoner
fordeler seg med 8 på Norge, 7
på Japan, 3 på Sovjet-Samvel
det, 2 på Storbritannia og 1 på
Nederland.

I sesongen 1960/61 setter Sov
jet-Samveldet inn et nytt ko
keri, «Juri Dolgorukij» med 20
fangstbåter som ytterligere
skjerper beskatningen av liva
len. De norske selskaper, unn
tatt «Pelagos», svarer med å
øke hvalbåtåntallet fra 70 til
81, men så faller altså Husvik
Harbour og stasjonens 7 fangst
båter ut.

Alt i alt vil det kommende se
song delta 21 pelagiske ekspe-

I forbindelse med Sydhavsse
songen 1960/ul gjengir vi neden
for en oppgave over de flytende
kokerier og landstasjoner som
vil delta i kommende sesong
sammenstillet med antall hval
båter og antall nordmenn be
skjeftiget ombord (tallene i
parentes gjelder foregående
sesong):

Produksjonsverdien av
norsk hvalfangst 4 milli

ardar bare i efterkrigstiden
Antall

hvalbåter
Antall

nordmennNorske ekspedisjoner:

Fl. k. Kosmos 111
» Kosmos IV
» Norhval
» Pelagos
» Sir James Clark Ross
» Thorshammer
» Thorshavet
» Thorshøvdi

11
11
10

(9) 538 (492)
(9) 557 (464)
(9) 531 (510)
(8) 387 (379)
(9) 493 (467)
(8) 420 (401)
(9) 578 (533)
(9) 584 (548)

Hvalfangsten er en betydelig faktor
næringslivnorsk

Av den oversikt som forman?.
néti i Norges Hvalfangstfor
buhd, h.r.advokat Frithjof Bet
tum ga studentene ved Han
delshøyskolen i Bergen, går det
svært klart frem hvilken bety
delig faktor kvalfangsten er
i norsk næringsliv. Hvalfang
sten har beskjeftiget en norsk
arbeidsstyrke på mellom seks
tusen og ti tusen mann i Syd
ishavet. I siste sesong deltok
6152 nordmenn i fangsten og
langt flere nordmenn enn folk
fra andre nasjoner er tradi

ionsmessig bundet tii hval
tarigsten som yrke.

Verdien av den norske hval
fangsts totalproduksjon opp til
iiste krig var over 1 700 millio
aer kroner. I efterkrigstiden
beløper produksjonsverdien seg
til ca. 4 000 millioner kroner.

Men tallene alene sier hel
ler ikke alt, sa Bettum. For
et lite land som vårt har hval
fangsten relativt sett en meget
større betydning enn den har
for andre og meget større land
som driver hvalfangst.

Sum norsk pelagisk 81 (70) 4080 (3794)
(7) ( 373)L.st. Husvik Harbour

Hvalkjeften ved Strømbadet har helt siden badegjestenes tid vært et landemerke ved
Sandefjord havn. Heldigvis har Motorbåtforeningen Ulabrand sørget for å beholde dette ka
rakteristiske trekk, selvom det i våre dager nok blir stillet litt i skyggen av både Park Hotel
og Hvalfangstmonumentet. Her ser vi hvalkjeften som «avskjedsportal» for «Ross»-båtene,
som snart skal dra sydover som så mange andre hvalbåter.

Sum norske ekspedisjoner 81 (77) (4167)

Utenlandske ekspedisjoner:
Fl. k. Southern Harvester H (11) 343 (353)

» Southern Venturer 11 (11) 335 (344)
L.st. Leith Harbour 8b) (7) 245 (243)

» Grytviken/Husvik Harbour 8 (7) 455 (353) England importerte 6800 tonn hvalkjøtt ifjorSum britiske ekspedisjoner 38 (36) 1378 (1293)
Fl. k. Balaena (9) (692) 3500 tonn fra Norge -

verdi 596 mill. kroner
dyrefor inneholder også tor
skelevertran for å styrke a
og d-vitamininnholdet.

Etterspørselen efter norsk
hvalkjøtt stiger stadig. En av
de store britiske dyrefor-pro
dusentene 'sier at dersom pri
sen på det norske hvalkjøttet
var lavere enn på det island
ske, ville importen' komme til
å stige enda mer.

Totalimporten av frosset
hvalkjøtt i fjor var 6,787 tonn
til en verdi av 10.4 millioner
kronr. Storparten av total
kvantumet 3,526 tonn til en
verdi av ca. 5.6 millioner kro
ner kom fra Norge. Deretter
kom Island med 1,500 tonn til
en verdi av 2,1 mill. kroner,
Australia med 652 tonn til en
verdi av vel 1 mill. kroner, og
Falklandsøyene med 1,100 tonn
til en verdi av 1,8 mill. kroner.

Importen av norsk hvalkjøtt
har økt både i absolutte tall
og sammenlignet med islandsk
hvalkjøtt siden 1957.

38 (45) 1378 (1985)

Total norske og britiske
ekspedisjoner

London (AP) Mange av
Storbritannias hunder og kat
ter har nå fått et vitenskapelig
riktig kosthold. De spiser hval
kjøtt, og storparten av det
kommer fra Norge. Dyrefor
må være rikt på vitaminer og
protein, og i så måte er det få
ting som kan måle seg med
hvalkjøtt.

Britene seiv har aldri vist
noen begeistring for hvalbif
fen, men de firbente kjeledeg
gene deres legger i seg av
hjertens lyst. De spiser rik
tignok ikke kjøttet i naturlig
tilstand, men i form av en rek
ke spesielle forblandinger der
hvalkjøtt er hovedbestanden.

I januar—august i år har
Storbritannia importert 1,982
tonn frosset hvalkjøtt fra Nor
ge til en verdi av ca. 3.1 mil
lioner kroner. Importen fra
Island var bare 28 tonn til en
verdi av 41 100 kroner, og fra
Falklandsøyene 10 tonn til en
verdi av 16 240 kroner. Prak
tisk talt alt dette hvalkjøtt er
gått til produksjon av hunde
og kattefor og til vitamin- og
proteinrike spesialpreparater
som. tilsettes andre typer av
dyrefor.

Noen av de største avtagere
av hvalkjøtt er Pet Foods Ltd.

det britiske datterselskapet
av det amerikanske Mars Cho
colates & Sprttts Ltd., som
produserer en av Storbritan
nias mest kjente hundekjeks
og som har brukt hvalkjøtt i
nesten åtte år.

119/120 (122) 5466 (6152)

TH. BULL b) Første del av sesongen fanger stasjonen med 10 båt jr
Beregnet

1960/61
Hertil kommer det hollandske fl. kokeri
«Willem Barendsz»
De japanske kokerier:STÅL og METALLER

13 (13)

Kinjyo Maru
Kyokuyo Maru No. 2 (ex. Olympic Challenger)
Kyokuyo Maru No. 3 (ex. Balaena)
Nisshin Maru
Nisshin Maru No. 2 (ex. Abraham Larsen)
Tonan Maru

Hvordan disse og andre fir
maer produserer sine delika
tesser for hunder og katter er
det ikke mulig å få nøyaktig
rede på. Firmaene vokter si
ne fabrikasjonshemmeligheter
godt. Men det er kjent at hval
kjøttet blir tørket og malt og
blandet med en viss mengde
hvalbenmel. Det inneholder
kalsium som dyra trenger. for
å holde benbygningen qg ten
nene i form. Enkelte typer av

OSLO

Tonan Maru No. 2
De russiske kokerier:«BATALBRA» Slava
Sovietskaya Ukraina
Juri Dolg-orukij

17 (17)
20 (20)
20 (—)

Aluminiumslegerte

KØNDENSATØRRØR Total hvalbåter 270 <241)

76/22/2 %

Samtlige pelagiske ekspedisjoner
har lavere partsgrunnlag

samt

RØR FØR «HEATWG CØILS»
76/22/2 %

kommende sesongKondensatorplater

Hector Whaling
ville tapt 397 mill.UTEN SALGET AV «BALAENA»

Ferrules Leith Harbour 1000 fat opp
Kopperrør- og plater

Messingrør- og plater

Under forutsetning av en
horsk fangstkvote på 5 800 blå
hvalenheter og en britisk kvote
på 1 666 enheter gjengir vi her
en oppgave over de nye parts
grunnlagene for sesongen 1960/
61 sammenlignet med sesongen
1959/60. Som man vil se har
samtlige flytende kokerier la
vere partsgrunnlag i kommen
de sesong. Landstasjonen Leith
Harbours grunnlag er 1000 fat
høyere enn i forrige sesong og
«alliansen» Grytviken/Husvik
Harbour har samme parts
grunnlag som forrige sesong.
Når det gjelder Leith Harbour

så er det i tallene der inkludert
12 000 fat selolje.

Ekspedisjon
Norhval

1960/61 1959/60

94.000 111.000
Hector Whaling Ltd. ville

kunnet vente et tap på 3,7 milli
oner kroner for året 1959/60
hvis «Balaena»-ekspedisjonen
ikke var blitt solgt til japansk
hvalfangst. Det blir nu regnet
med et netto-overskudd på 6,25
millioner kroner i 1959/60, ve
sentlig som følge av at selska
pet har spart utgiftene til klar
gjøring av ekspedisjonen for
årets sesong. Nettounderskud
det ifjor var på 9,8 millioner
kroner.

Propelleraksler S. J. Cl. Ross 97.000 106.000
Thorshøvdi 107.000 110.000
Kosmos 111 99.000 109.000
Kosmos IV 94.000 109.000
Thorshavet 109.000 111.000
So. Harvester 108.000 117.000
So. Venturer 108.000 120.000
Thorshammer 85.000 90.000
Pelagos 81.000 86.000
Leith Harbour 51.000 50.000
Grytviken/

The Birmingham Battery & Metal Co. Ltd.
Birmingham.

Husvik Harbour Æ3.000 63.000

Hk HB-

JEAN B. LINAAE

Gmnnlagt 1860.

1860 HUNDRE AR 1960.

SKIPSMEGLER OG LINJEAGENT

Spedisjon Fortolling Assuranse

REISEBYRA
Billetter til Fly, Bat, Buss og Jernbane.

Selskapsreiser - Hotellformidling.

Sentralbord 65 400.
Telex 1461.
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Dengang -i 1910 Bediord hylder sin
Hvalfangsten nordpå «dabber av» - gamle hvalfangst

sydpå skyter
ciedad Ballenera de Magella
nes, Punta Arenas, Laboremus

T. Dannevig & Co., San
defjord, Hvalen Andor
sen & Neuman, Kristiania,
Sydhavet P. Bogen, Sande
fjord, Norge Chr. Nielsen
& Co., Larvik, Salvesen &
C 0., Leith, Ørnen, Chr. Chris
tensen, Sandefjord og Nor,
Chr. Christensen, Sande
fjord. Av disse selskapene drev
i denne sesong Laboremus,
Hektor og Hvalen med leide
fangstfartøyer.

Selskapet Hvalen hadde fiere
uhell. Det mistet sin fangst
bestyrer Peder Michelsen ved et
ulykkestilfelle. Videre hadde
man en grunnstøtning som
sterkt forsinket ekspedisjonen
under utturen til fangstfeltet.

De fleste selskapene fanget
først ved Deception, senere i
Belgica-stredet. Ørnen-ekspedi
sjonen var den første til å av
slutte fangsten denne sesong.
15. mars gikk ekspedisjonen
hjemovér. Innen månedens ut
gang hadde samtlige ekspedi
sjoner avsluttet fangsten.

den vekst
Samtidig forberedes stormmarsjeii mot Sydpolen

I 1910 ble det fremdeles dre
vet adskillig hvalfangst på de
nordlige breddegrader. Men fra
dette året regner man at ned
gangen tar til på

og «Nimrod» (4 båter) ved
Spitsbergen og Bjørnøya. Til
sammen fanget de 6 båtene 165
hval som gav 5 400 fat olje.

, Fangsten i Antarktis.
fangstfeltet ved Island.

Det var på Sydfeltene at
hvalfangsten nu efterhvert
skulle finne sitt egentlige do
mene. Her gav sesongen 1910-r
-1911 de beste omen for fremti
den. Sammenlignet med de tid
ligere sesonger bragte den en
sterk stigning i fangstutbyttet.
Alene ved Syd-Georgia ble
det dette år fanget 6 529 hval.
Herav var 6197 knølhval, 168
finnhval, 85 blåhval og 79 rett
hval. De norske selskapene
på dette feltet produserte hver
seg dette år: Sandefjords hval
fangerselskap 23 500 fat olje,
Tønsberg hvalfangeri 25 174
fat olje, Ocean 27 214 fat,
Bryde & Dahl 19 000 fat. Det
siste selskapet hadde videre et
kjøttkokeri «Aviemore» som
produserte 2 300 fat olje av av
flensede skrotter.

Fangstflåten ved Island var
den største som noengang had
de fanget ved Island, men gjen
nomsnittsproduksjonen pr. båt
var bare 706 fat, det laveste
man til da hadde oppvartet
med. Året før var gjennom
snittsfangsten pr. båt 1.060. De
selskapene som fanget ved Is
land i 1910 var Hans Ellefsens
selskap, «Victor»-selskapet,
Brødrene Bull (Marcus Bull),
Evensens selskap og de to Hau
gesundsselskaper «Hekla» og
«Talkna». lalt fanget 32 båter
på Island i 1910. Det ble fanget
649 hval som avgav 22 600 fat
olje. Gjennomsnittsfangsten
var 20 hval pr. båt;

Også

Del av gammelt panorama som viser hvalfangst for 100 år siden.

Den gamle hvalfangstbyen
Bedford i Massachusetts, USA,
har ikke glemt at den en gang
var et stort hvalfangstsentrum.
Forleden hentet dens myndig
heter frem et 1275 fot langt og
BV2 fot høyt panorama og fes
tet det på broen mellom Bed
ford og Fairhaven. Panoramaet
ble laget i 1840-årene, noen år
før Melville skrev «Moby Dick»
og kunstneren var en tegner og
spesialist i seilskutemalerier,
Benjamin Russell. Han hadde
stor gjeld og så fikk han den
ideen å påmønstre med seil
skipet «Kutusoff» på en hval
fangstekspedisjon, som praktisk
talt gikk til alle 7 hav. Det fan
get hval for 58,000 doll., mens
Russels part var for liten til å
dekke hans gjeld. Og så malte
han og en kollega, Caleb Pur
rington, det store panoramaet
over hvalfangsten. Utstilling av
panoramaer var den gang en
populær form for offentlig un
derholdning og det lange pano
ramaet over hvalfangsten ble
en slags forløper for kinoen ved
at det ble «sveivet» fra en sy
linder over scenen fra den ene
siden til den andre. > Russell led
saget, det med en forklarende
tekst og han må ha skaffet seg
et levebrød ved det, idet han
viste og kommenterte det til sin

død i 1885. Hans kommentarer
er etterlyst, men dessverre of
de ikke funnet, heter det i
«New York Times». I 1910 ble
panoramaet skj enkét til et hi
storisk selskap, Dartmouth,
som eier Bourne Hvalfangstmu
seet i Bedford. Men der har det
senere vært lagret av mangel
på plass. For altså nu å se da
gens lys igjen.

Sydpolen i brennpunktet.

Hele det mektige Antafktis
område samler i 1910 verdens
oppmerksomhet. Spennende
ting forestår på den sydlige
halvkule. Roald Amundsen og
hans «Fram»-menn er iferd
med å etablere seg i isødet. Det
er fremstøtet mot Sydpolen det
påfølgende år som forberedes.
Den britiske Terra Nova ekspe
disjonen under kaptein Scott
slår opp sitt vinterkvarter ved
Kapp Evans, også her gjelder
det oppdagelsen av Sydpolen.
Japanerne forbereder også en
Sydpolsekspedisjon. Under løyt
nant Shirase forlater denne
ekspedisjon Japan den 29. no
vember med skipet «Kainan
Maru». Efter flere forgjeves
fremstøt måtte denne ekspedi
sjon oppgi Sydpol-planen sen
vinteren 1912. Men da hadde
allerede først Amundsen og noe
senere Scott vært på Polen.

fangsten ved Færøyene

Den rasjonelle utnyttelseviser nu avgjorte nedgangsten
denser. De 6 fangstselskapene
«Suderø», «Urd», «Verdande»,
«Norddeble», «Emma» og Dansk
Hvalfangst & Fiskeri A/S fan
get på Færøyfeltet med 14 bå
ter. Utbyttet ble 385 hval med
et samlet utkok på 10150 fat
olje. I gjennomsnitt fikk man
26 fat olje pr. hval. Det gjen
nomsnittlige utkoknings:tall
vår 725 fat olje pr. båt.

Må må alt klaffeav råstoffet får en stadig bre
dere plass i selskapenes disposi
sjoner. Det er f. eks. nu at flere
av selskapene går i gang med å
bygge guanofabrikker.

Ved Syd-Shetland ble
det denne sesong av norske sel
skaper fanget 2 889 hval her
som på Syd-Georgia-feltet
overveiende knøl.

Ørnen produserte 17 000 fat
olje, Nor 11200, Sydhavet
9 300, Norge 17 100, Hektor
10 696, Hvalen 9 800 og Labore
mus 2 400 fat olje. Odd som
drev bare med utkok av avflen
sede skrotter hadde 6 500 fat.

Nedgangen i fangsten var
sterkt markert på alle nordlige
fangstfelter i 1910. Dette gjaldt
også fangstvirksomheten ved
Shetland, Hebridene og Irland.

Her fanget 7 selskaper med
tilsammen 16 båter. Totalfang
sten var 734 hval som gav 20 860
fat olje. Nedgangen fortsatte i
de følgende år.

Det ble denne sesong for Syd-
Shetlandfeltet fastsatt et mak
simum av 10 licensierte selska
per. Disse var: 'Hektor N.
Bugge, Tønsberg, Odd
Haldor Vi rik, Sandefjord, So-

I 1910 fanget «Skjold & Vær
ge» (2 båter), samt «Fiskeren»

• (Kilder: Sigurd Ristings «Av Hval
fangstens Historie» og Bjarne Aagaards
«Fangst og Forskning» Bind 111, 2 )
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David Geddes & Son Limited
(Established 1869)

28, Bush Låne, Telephone : Mansion House 7931

London, E. C. 4. (five lines)
CABLES: OSEDDEGO LONDON

Bak hvert skudid -ligger det omhyggelig for
arbeid og sterk innsats. Materiellet må
 være i tcpptrim for å- gi full ytelse under
harde påkjenninger.

TELEX GBLN 8246 AND 2-2079

Sørg for å ha Caltex smøreoljer ombord og
De kan stole på, at det maskinelle gir best
mulig ytelse.

SELLING AGENTS FOR WHALING COMPANIES Kun det beste er godt

nok for hvalffangst:
Caltex Marine Engine Oil A, Dampmaskin
olje—-komponert med 20 % rapsolje.

Whale 0/7 and Whole Products

Fish 0/7 and Fish Meal CALTEX

•' " ' '• "-V- •"

M
      •••- • .'•'• . .Vegetable Oils and Oilseeds

43
SUB

KUML «vtflgA«»^Tft^«i %jsn TL *(*  Vv

DRA IKKE UT

pa fangstfeltet

FOR LIVSFORSIKRINGEN

ER I ORDEN

Sibaforgiknnssselsfeapet

3duti

Storste norske livsforsikringsselskap.
Kirkegt. 24 - OSLO

Jeg er leveringsdyktig i alt

i papir- og kontorutstyr for

handels- og hvalfangerflaten.

H. MYHRE JOHANSEN

PAPIR- og KONTORUTSTYR
Telefon 66 767.

Torvgaten 16, vis a vis «Kong Carl»
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Hvalfangstflåtens reparasjons
foran kommende sesong

".   '-' 

  rS '  '' ' '. steder
3 kokerier og 11 hvalbåter ved Framnæs

mek. Værksted
I likhet med i tidligere hval

fangstnummer bringer vi en
oppgave over de verksteder der

Hvalbåter : Thorøya, Sandefjord 4): Thor
geir, Thorslep, Thorørn, Thor
dønn.

A/S Framnæs mek. Værksted,
Sandefjord: Star IV, Star V,
Star VI, Star VII, R-l, R-2, R-3,
R-4, R-5, Thorkild, Thorgry.

Kaldnes mek. Verksted A/S,
Tønsberg: Busen 7, Southern
Main, Setter I, Globe XII1 ), Glo
be XIII1 ), Globe XIV1 ), Pol
XIII 1 ), Pol XIV1 ), Pol XV1 ).

Drammen Slip &, Verksted,
Drammen: Star I, Star XI, Pan
ter..

A/S Fredriksstad mek. Verk
sted, Fredrikstad: Star VIII,
Star IX, Star X, Thoris.

Sarpsborg mek. Verksted A/S,
Greåker: Globe XI1 ), Pol XI1 ),
Norfinn1 ), Nortreff2 ).

Holmens Verft, Risør: Odd
XII.

hvalfangstflåten er reparert
foran kommende sesong..

Globe Engineering Works
Ltd., Cape Town: Kos 48, Mil
liam Kihl, Asbjørn Larsen, Arn
finn Bergan, Arne Skontorp,
Leif Welding, Terje XI.

. The Union Whaling Company
Ltd., Durban: Kos 31, Kos 32.

Grytviken, South Georgia:
C. A. Larsen, Foca.

Leith Harbour, South Geor
gia: Southern Laurel, Southern
Rover, Southern Author, Sou
thern Angler, Southern Runner,
Southern Archer, Southern
Ranger, Southern Sailor, Sou
thern Lotus, Southern Lily,
Southern Briar, Southern Actor,
Southern Harper, Southern Ri
der Southern Soldier, Southern
Wheeler, Southern Wilcox, Sou
thern Gem, Southern Guider,
Southern Foster, Southern Jes
ter, Southern Gambler, Sou
thern Joker, Sondra, Solvra,
Sorsra, Sobkra.

Smith's Dock Co. Ltd., Midd
lesbrough: Southern Broom.

Flytende kokerier
og transportskip :

A/S Framnæs mek. Værksted.
Sandefjord: «Sir James Clark
Ross» (dokksatt ved A/B Gøta
verken), «Thorshammer» og
«Thorshøvdi» (dokksatt etc. ved
A/S Akers mek. Verksted, Oslo).

Kaldnes mek. Verksted A/S,
Tønsberg: «Pelagos» (dokksatt
ved A/S Akers mek. Verksted),
«Teie» (transportskip), «South
ern Opal» (-transportskip) dokk
satt etc. ved A/S Framnæs mek.
Værksted, Sandefjord.

A/S Akers mek. Verksted, Os
lo: «Thorshavet».

Porsgrunds mek. Verksted,
Porsgrunn: Bever, Gvass.

A/S Pusnes mek. Verksted,
Arendal: Enern.

Kristiansands mek. Verksted
A/S, Kristiansand: Thorglimt,
Thorbris.Kieler Howaldtswerke A.G.,

Kiel: «Kosmos III», «Kosmos
IV».

Ranvik Slipp & Mek. Verk
sted, Sandefjord: Kos 243 ), Kos
33 4 ), Kos 42 4 ), Kos 464), Kos
474),- Kos 49^),- Kos 504), Kos
51 4), Kos 524 ), Kos 534).

Melsomvik, Tønsberg3 ): Peli
kan, Gos 11, Gos IV, Gos V, Gos
VI, Gos X, Gos XI, Gos XII.

Kamfjordverven, Sande
fjord 4) : Thorgard, Thorfinn,
Thorvard, Thorlyn, Odd XIII,
Toern, Femern, Seksern, Nebb,
Tiger, Pingvin, Djerv.

-hvor kraven® er store maling som kolderBlom & Voss A. G., Hamburg;
«Norhval» (hovedreparasjon ut
ført ved Roligheds Verft, Lar
vik).

i) Hovedreparasjon utført ved Roligheds
.. Verft, Larvik.
2) Denne hvalbåt er også blitt reparert

ved Kaldnes mek. Verksted A/S, Tøns
berg og Roligheds Verft, Larvik.

3) Dokking etc. ved Kaldnes mek. Verk
sted A/S, Tønsberg.

•J) Dokking etc. ved A/S Framnæs mek.
Værksted, Sandefjord.

Middle Dock & Engineering
Co. Ltd., South Shields: «Sou
thern Harvester», «Southem
Venturer» ' (hovedreparasjon
ved Jarlsø, Tønsberg).

Ikke noe farvann er mer
krevende enn de antarktiske

De setter både mannskap
og skute på, den hårdeste

sker å bo der prøve.

Kokkskolen i Tønsberg Slikt farvann krever godSandefjord overtar mer og
mer Tønsbergs rolle som ho
vedstad i Vestfold. Og det er
sikkert nok at man der har
fått en skole vi i Tønsberg
kan misunne dem. Men hvOr
for kan ikke' rederne og kom
munene her i distriktet sam
arbeide om en skole? Tøns
berg kommune har ikke store
utgifter til kokkskolen. Staten
refunderer 75 % av lærerløn
ningene, og matsalget ved
skolen går rett i kommune
kassen. Var det ikke mulig for
skolen seiv å disponere penge
he til eget behov? Det må
handles mens det er tid. Tøns
berg har enda. et godt ord på
seg som skoleby, men fortset
ter forholdene som idag* er
det sikkert nok at vi mister
det gode rykte. Vi må kunne
bygge en skole „som vi kan vi
se frem til andre. Den vi har
nu vil man helst undgå å vise
frem, sier Bjørnsen.

maling. En vesentlig del av
I SLIKT FARVANN,

skam for byen den norske hvalfangstflåte
er da også sikret i' \

Sier
Jotun sikrings
system for skiplærer, som misunner Sandefjord
Maling som' holder

Tønsberg er akterutseilt når
det gjelder utdannelsen av
byssepersonell. Tønsberg er en
sjøfartsby, men ikke på dette
området, sier kokkskolelærer
Asbjørn Bjørnsen. Tønsberg
mistejt for en tid siden sin stu
ertskole, og den kokkskole vi
har idag, skal vi helst ikke
snakke om. Den holder til i lo

'• kaier fra forrige århundre og
:ingen ting blir gjort for å be
dre lokalitetene. Sandefjord
har fått -sin moderne stuert
og kokkskole, der 20 stuerter
og 40 kokker utdannes hvert
år. Her i Tønsberg kan vi

maksimum ta imot 20 kokk- i slikt.farvann, holderskoleelever i et 10 måneders
kursus, sier Bjørnsen. over alt.

Det er nedslående at vi
måtte krangle i tre år for å få
nesten like lang tid tok det å
en handvask på kjøkkenet og
få en påfyllingskran til en
stor dampkjele. Vi måtte bru-?
ke bøtte i mange år for å fa
fylt opp. "Skal man først ha
noe utstyr, kan det ikke være
dårligere enn hos oss. Det kan
heller ikke rummene være,
hvor endel av elevene innlo
sjeres. Strengt tatt burde det
ikke være tillått for menne-

HOLDER OVER ALT
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Minst 20 folds avkastning ved Skipsmodelltanken
omkring en million kroner tig rundt i vannet, tærer på

den når de bryter sammen
ved såkalt implosjon. Slitasjen
betyr millioner om året for
norske redere. Ja, utenforstå-

skipshastigheter man vir prøve.
Motortorpedobåter kan v riktig-
nok til nød prøves med en fart
av opptil 55 knop i det nåvær
ende basseng, men farten må
kunne holdes tilstrekkelig len
ge, undersfreker professor
Lunde. ' . :t- <

Rundt' om i verden finnes
noe over et kvart hundre
skipsmodelltanker. Mange er
større enn Norges, som på
tross av et basseng på 172 me
ters -lengde, 10 meters bredde
og 6 meters nøyde, er for lite
idag. En utvidelse på 100 mé'
ter må til for å holde farten på
vognen tilstrekkelig lenge.
Dermed kommer godt en halv
million liter vann i tillegg til
den million man nå har i dette
Norges største basseng. Det
kunne egne seg godt til innen
dørs kapproing, men her fore
går bare prøving og atter prø
ing av modeller, fra seilbåter
og trålere tir 50 000 tonns
tankskip, som nå prøves i mo
dell for et innenlandsk rede
ri. SMT har også hatt oppdrag
fre flere land og har hittil prø
vet ca. 600 båtmodeller og ne
sten like mange propeller.

Men tross lønnsomheten vanskelig å penger til nødvendige bygg ende fagfolk har beregnet en
mulig fremtidig teoretisk inn
sparing for alle norske han
delsskip ved en bedring av
propellene til vel 11 millioner
kroner året. Med ca. 40 pro
sent av oljen betalt av dem
som chartrer skipene betyr re
sten ca. 7 millioner kroner
året, en pen lønnsomhetsgrad
for investeringen. Det er på
tide å få igang byggingen
planleggingen begynte i 1953
og modellen av kavitasjons
tanken var ferdig i. januar
1956.

Et femte og siste byggetrinn
omfatter en styredam. Slyre
prøven må utføres i godvær på
Jonsvannet ved Trondheim. I
alt vil de fire nye byggetrinn
bety en utfelling'på ca. ,15
millioner kroner, og tomte
areal er sikret.

...;:.: :•: : : ,. : 
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Hydrofoilbåter og luftpute

fartøyer er naturligvis også in
teressante forskningsobjekter
for prøving og forskning ved
SMT, som forøvrig har bygget
en modell i skalaen 1:32 av litt
av Suez-kanalen. Det skjedde
i forbindelse med forsøk med
modellen av et stort tankskip.
Med 100 000 kroner til forsøk
av seilbåter skulle vi kanskje
også kunne finne en type som
virkelig kunne ta opp konkur
ransen i en olympisk gren hvor
vi før paraderte.

Før forlengelsen av bassen
get ønsker imidlertid SMT seg
et sjøgangslaboratorium, med
et vannbasseng på ca. 100 me
ters lengde og 22 meters bred
de. Her vil man kunne få inn
oseanenes grunnleggende bøl
gebevegelser på siden eller på
skrå. I det forlengede hoved
basseng er det særlig store

Først i en kavitasjonstank
kan imidlertid de siste få den
best mulige form. Milliarder
bittesmå dampblærer, som
oppstår når propellen går hur

Fra SJkipsmodelltanken. Model len som prøves befinner seg un der fartsvognen som ruller på skinner langs hele bassenget.

20-iolds årlig avkastning
skulle forsvare store investe
ringer. På tross av at Skips
modelltanken (SMT) en
21-årig del av den snart 50 år
gamle Norges' Tekniske Høy
skole heller tar lavt i med
en slik teoretisk avkastning
og godt kan legge til så meget
at nettoen tilsvarer de 25 mil
lioner kroner det årlig koster
landet å drive og bygge ut
NTH, har det imidlertid vært
 vanskelig å få i gang fortsatt

nødvendig utbygging av «tan
ken».

rederne og skipsverftene også
skaffet en tredjedel, og ennå
mengler her 600 000 kroner,
opplyser Skipsmodelltankens
leder, professor J. IC. Lunde.
Nå håper man på byggestart
ved årsskiftet.

virkningsgrad for propellene
og ved å stipulere det antall
skip som bygges efter SMT's
forbedringer, anslo man bespa
relsen til ca. 15 millioner kro
ner. Med synkende pengeverdi,
høyere oljepriser og økende
interesse hos redere og verfter
for å prøve påtenkte skip i
modell, skulle derfor 20—25
millioners fremtidig bespar
else være et fornuftig anslag.
Årsbudsjettet ved SMT, som
har 45 ansatte ialt,_ ligger på

I årevis har således SMT
hatt en modell i 1/6 størrelse
av en såkalt kavitasjonstank
for propellprøver, og i vår hå
pet man på igangsetting av ny
bygg i august. Staten hadde
gitt Vb av de nødvendige 4.5
millioner kroner, og Nor
ges Teknisk-Naturvitenskape
lige Forskningsråd ga like me
get. Men forutsetningen var at

Den nevnte mulige lønnsom
het av SMT baserer seg på en
oppgave utarbeidet for rundt
ti år siden. Med utgangspunkt i
innsparing av brensel ved for
bedringer i skrog og i bedret

-'. ;    ,- -,.

å

. >

mmmåsmumism^mmjg«m^smmM

 : : :-' :-: :.:.:-:, ;-

' : ' ;'..'..' ''''" " '•'" '" ' f?

Kl H^^ ! ::::::: 'lill-

J OTUN VERNER VERDIER Odd Gleditsch, Sandefjord

 

w  

algemeen vrachlkantoor

ship agents
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sworn weighing and sampling
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telegr.; Alvracht
teleph.: 114400

P.0.8.: 18

telex: 21438

Representative for Norway: M. J. ten Bouwhuys - Oslo - Postb. 4645 - Teleph. 37 14 79.
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DunlopilloKjøttekstrakten er tømt på Kjøbmannskjær og lokkene blir skrudd på
og ny sesong.

umsene, som så blir sendt tilbake til kokeriene

870 tonn kjøttekstrakt er blandet på
Kjøbmannskjær for Salvesens regning

MADRASSER
gir nettopp den hvile
som dere hvalfangere trenBlir omsatt i Sveit?, Holland,

Tyskland, Sverige og også
endel i Norge

dag, altså ea. 200 kasser. I hver song på Leith Harbour. Bjørn
dalen foretok fjorårets analyse
og var leder av driften da, så
han er ingen ukjent mann in
nen kjøttekstrakten. Det blir
hele tiden samarbeide med Inta
ved sivilingeniør K. Berner. Le
der for arbeidsstokken er for
mann Lorentz Øhre.

av de ferdige kassene er det 54
kilo kjøttekstrakt.

Tidligere kjemiker med
«Southern Venturer», Thomas
Bjørndalerij Holmestrand, over
tok ledelsen av produksjonen
da kjemiker Nissen dro sydover
med «SbulKern Opal» til hy se-

ger under slitet på feltet.

ifjor innledet Chr. Salvesen
& Co. samarbeidet med Inta
A/S, Kjøbmannskjær, om opp
bevaring, blanding og pakking
av kjøttekstrakt produsert på
de tre ekspedisjoner i løpet av
hvalfangstsesongen. Produk
sjonen har øket sterkt. Fra å
blande og sende 350—400 tonn
kjøttekstrakt ifjor, er tallet iår
pket til 870 tonn. Hvis vi regner
med en gjennomsnittspris av 20
kroner pr. vanlig kilo, vil sags
summen komme opp i 17—18
mill. kroner, noe som er et le
vende bevis for lønnsomheten
ved produksjon av biprodukter
på hvalfangst.

Mens Inta A/S vesentlig be
skjeftiger seg med vitaminer, er
det arbeidet med kjøttekstrak
ten som i sommer har gjort seg
sterkest gjeldende i bedriftens
arbeidsliv. 14—15 mann er di
rekte engasjert på arbeidsplas
sen, og i tillegg kommer laste
folk ombord i kokerier, jakte
mannskap og sjåfører. Folkene
har gått i 2 skift, og det er ar
beidet døgnet rundt.

Kjemiker Per Nissen fra
Oslo er daglig leder av arbei
det med kjøttekstrakten. Han
har vært ansatt i Salvesens re
deri i 12—13 sesonger, og var
første gang med i 1933. I alle
disse årene har han vært kje
miker på Leith Harbour. Han
kunne fortelle at Salvesen star
tet med kjøttproduksjonen for

3 år siden. Det første året blan
det selskapet på Thorøya, men
har holdt til i Kjøbmannskjær
i de to siste årene. Hvalfangernes beregnede

De 870 tonn kjøttekstrakter
er fordelt med 2672 drums på
Leith Harbour, 5200 drums på
«Southern Venturer» og 4304
drums på «Southern Harvester».
I hele sommer har en jakt gått
ukentlige turer med drums fra
«Southern Venturer» ved Jarlsø
til Inta A/S i Kjøbmannskjær.

Hvorfor må kjøttekstrak
ten blandes? spør vi kjemiker
Nissen.

fortjeneste sesongen 1960/61 S.s 3ufo-7Hfi£evietl
OSLO. TELEGR.ADR.: AUTOTRU

TELEX: 1601. AUTOTRIC
Telefoner: 62 269 - 62 37

TORGGT. 33Foran sesongen 1960/61 bringer vi her en oppgave som viser
hyre pr. måned, hyre i 7 måneder,. beregnet part samt beregnet
fortjeneste for de enkelte grupper og stillinger.

Hyre Hyre, Beregnet Beregnet
pr. i 7 part fortjeneste

måned mndr. . 1960/61

Felles
part
70 %

Hval
part
30 %

Agent: OLE GJEKSTAD Sandefjord -Gruppe/
stilling
Kokeri:
Gruppe I

Kjøperne vil ha ensartet
kvalitet og derfor blir kjøttek
strakten blandet i forhold til
analyser. Gangen i arbeidet her
ute er denne: Lossing av drums,
oppvarming og blanding, hvor
efter kjøttékstrakten blir tap
pet opp i delikate bokser, som
igjen blir satt opp i kasser. Kas
sene blir. så efterhvert sendt til
Tønsberg for uskiping til kjø
perne. Kjøttékstrakten ; blir
solgt til Sveits, Holland, Tysk
land, Sverige og også Norge.

Hva blir kjøttékstrakten
benyttét til?
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» II
» II b
» 111
» IV,
»  =  v

::. ;»  VI,
» VII
»:    "  "/VIII
» IX
» x
»
» . XIP)

Maskinsjef..
2. maskinist
3. »-—Til terninger, suppeblokker

etc. etc. Kjøttekstrakten er blitt
meget populær, og smaker fak
tisk like godt som oksekjøtt
ekstrakt. ,

Døgnproduksjonen her på
Inta ligger på ca. 11 tonn pr.

4. »

1. styrmann

4. »
5. »

Hvalbåt :
Stuert
Radio-telegrafist

872
899
899

6.104
6.293
6.293

5.924
5.016
5.275

12.028
11.309
11*568

4.147
3.511
3.692

1.777
1.505
1.583» 2)

Asdic-operatør med
en sesongs tjeneste
som sadan 6.293 5.016 ; 11.309 3.511 1.505

5.411 5.016 10.427 3.511 1.505
5.432 5.079 : 10.511 3.555 1.524
5.936 5.580 11,516 3.906 1.674
5.299 4.958 10.257 3.471 1.487
5.201 4.797 r 9.998 3.358 1.439
4.809 4.314 9.123 3.020 1.294
3.773 3.612 7,385 2.528 1.084
2.961 2.901 5.862 2.031 870
1.897 1.839 3.736 1.287 552

219 1.533 1.493 3.026 448
1.198 8.386 8.164 16.560 5.715 2.449

999 6.993 6.567 13.560 4.597 1.970
873 6.111 5.366 11.477 3.756 1.610

1. styrmann 1.065 7.455 7.547 15.002 5.283 2.264
2. » 901 6.307 6.178 12.485 4.325 1.853
') Førstereisgutter uansett stilling som er under 18 år når forhyring finner sted.

Matros
Maskinåssistent
Elektriker
Motormann
Fyrbøter
Gruppe VIII

i I » ' xii«)
i .Maskinsjef
I 2. maskinist
13. » .

OLAV RINGDAL
SKIBSREDERI

Kronprinsesse Marthas pl. 1, Oslo. Telegramadr. Rinola.
  :.... "

Telefon 42 09 05.
2 ) Med 3 sesongers tjeneste i selskapet og stillingen

 

Kjemiker Per Nissen var daglig leder, og her konfererer han
pr. tall med arbeidsformann Lorentz Øhre.

Idag er han igjen på Syd Georgia.
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ETABLERT 1856

med spesialltet JJValfaOgStUtStyF tllstCT kTalltet
 SPEKKHAKKER BENMOLLER  HARPUNER med brede klor

~ -* * -*N > GRANATER
Skytestand 4 SLEPEKLOR

for proving av utstyr 4 SJAKLER ,
—J  BLOKKER

Far smahvalfangst fabr.:  BRANNROR
 KANONER 60 mm. medi glyserinrekyl  LINEKUTTERE
 KANONER 2%" medgummirekyl  PUMPESPYD

For ftvrig utfores alt i plate-, maskin- ©g smiarbeider.

H. HEMiKSENS MEK. VERKSTED A/s

Telegr.adr.: «Fangstutstyr». TONSBERG. Telefon: Sentralbord 13 348

J.&R. WILSON & CO* (LONDON) LTD.

INTERNATIONAL TELEX 28700.

London House, New London Street, LONDON, E. C. 3.  

Ship Stores at all Ports of the World

including ANACORTES

Telephone: ROYAL 1381/3. 'f~ Telegrams: Aspirant, Fen, London-

CHR HOLTERMANN

Telephone: 42 68 60 P. O. Box: 302

Telegrams: LABORITAS Telex: 1216

OSLO

Broker specializing in:
WHALE OIL
SPERM WHALE OIL
WHALE LIVER OIL
WHALE MEAL

HERRING OIL
SEAL OIL
FISH OILS
FISH MEAL

MEMBER OF THE LONDON OIL AND TALLOW

TRADES ASSOCIATON
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forthe
Catchers

FosterWheeler designs and builds
steam generators for whale catchers
with thebe features.

Economy on the long voyage to the huntink
areas. Normal output of steam requires lii
fuel. This also means fewer interruptions
for refueling, more time for hunting.

Quick power for the chase.
FosterWheeler steam generators respond
when maximum steam output is needed. r
have power to spare for maneuvering and
operation in rough seas and bad weather.

Long runs without adjustment or repairs.
FosterWheeler steam generators are
dependable. They require little care,
even during month after month of hard
service in the hunting areas.

To contact FosterWheeler, address
correspondence to:

Comdr. G.O.H. Korstvedt, R.N.R., Rtd.
MARITIME TRADING,AS.

Gustav Vigelandsvei 11
Oslo, Norway

FosterWheeler steam
generator for whale catcher.

FOSTER \gj/ WHEELER
NEW YORK PARIS ST. CATHARINES, ONT.
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Sev. Dahls Assurancekontor A/s
#*|

tegner all slags assuranse«Sannferdige»
kvalfangsten

historier fia
før i tiden

Nedskrevet av ingeniør Kurt Griinert
«FEIERN» I BYSSA til ro igjen, var det en som tok ordet

utav munnen på oss, og spurte: «Enn
stuerten, assen gikk det med ham?»

Og han fortsatte: Jooa, stuerten ber
ga, han, men han var jo svart over det
hele, og alt som var hår var svidd av,
så dere kari tru han så ut. Og så var'n
vel forbanna, for han pigga avgarde til
lugaren sim og ropte: «Nå kan både dere
og heile rederiet kysse meg her og der!»
Ja, men dere kjenner'n jo, og han er da
her den dag idag.

Slik sluttet fortellingen om skorstei
nen som skulle feies. Det er bare det, at
jeg senere hørte at Håkon Belgtrompet
hadde fått navnet sitt, fordi han i sin
tid hadde brukt samme metoden: Han
mente nemlig at det måtte gå an å blåse
ut skorsteinen , som en blesebelg med
krutt, meii den gangen han prøvde, lød
det et langt ul gjennom skorsteinen
akkurat som et trompetstøt. Siden .da
har han hatt navnet.

Håkon Belgtrompet på sin side, men
te vel som så mange andre oppfinnere
og føregangsmenn, at om han ikke fikk'
til eksperimentet, kunne kanskje andre>
være heldigere. Og det var nok der-'
for han delte sin viten videre til ne
stemann. Tror jeg, da!

Det var en kveld vi satt i lugaren min
på «koka» og koset oss med et glass
eller to. Samtalen gikk om løst og fast,
og meningene var som vanlig temmelig
delte. Så var det en som sa: «Nei, la oss
heller få noen «sannferdige» historier om
hvalfangsten før i tia.»

Bemerkningen var rettet til en av hval
fangstens gåmlekarer, som så å si rant
over av mere eller mindre sannferdige
opplevelser hvis han var i humør til
det, da.

Kronprinsesse Marthas pl. 1, Oslo
Telefon: Gentralbord 4168 30

Telegramadresse «SEV»
Telex nr. 1319

Tilfeldigvis vet jeg at historien om
«Feier'n» i byssa virkelig var sann, og
derfor tørr jeg ikke nevne vedk. hoved
aktør ved navn, for det er nok mange
som kjenner'n her i Vestfold.

Nok av det, vi fikk lirket ham igang,
og .fortellingen hans lød omtrent slik:

«Joda, dere vet at vi innførte oljefyr
ing i byssa for hvalbåtene allerede for
mahge år sia, men ikke veit jeg om det
var olja, eller den stadige siingring, eller
selve brennerén som var skyld i det
men i hvert fall ble det mye sot av det

og spesielt i bysse-skorsteinen.
Så hadde vi fått en ny stuert ombo;d

i hvalbåten, og han kom en dag og kla
get sin nød over skorsteinen i byssa som
var tett igjen.

Du skjønner det, sa jeg til ham, at
det .er vel fyringsolja som ikke er god,
fot døm ska jo spare på alt mulig, men
jeg hår snakka med han derre Håkon
Belgtrorhpeten jeg vet ikke om du
kjénner'n og han fortalte meg at om
bord hbs ham var det ingen sorger med
tette skorsteiner. «Vi bruker bare en te
skje med krutt oppi komfyren en gang
imellom, og det gir akkurat sånt et litet
blaff som blåser rein skorsteinen», for
talte^.

DEN SYKE KANARIFUGLEN

En av de nye karene som var kommet
ombord i «koka» denne sesongen, var en
høy, svær «branne» som. snart fikk nav
net NTB (Norsk' Telegram Byrå).

Saken var at han likte godt å prate
med folk ombord, og dersom det var
noe nytt, tok dét ikke mange minuttene
for ham å spre nyhetene over hele skuta.

Nede på feltet er arbeidstiden som
kjent i 2 skift fra kl. 6 om morgenen
til 6 om kvelden, og fra kl. 6 om kvel
den til 6 om morgenen. Med andre ord
er det middagsmat både kl. 12 om dagen
og kl. 12 om natten, og samme måltids
rytme døgnet rundt.

Jeg må nevne dette, for saken er at
samme karen gikk inn for å få med seg
flest mulig av døgnets måltider, og
tørna til så sant det .lot seg gjøre.

«Dævelen, det må da væra farlig»,
mente stuerten, men jeg svarte'n at
kjenner jeg Håkon Bélgtrompeten rett, så
ville ikke han ha brukt metoden hvis
den var farlig, for Håkon er en for
siktig general, han.

Ingeniør Kurt Griinert som er
kjølekonsulent i Anders Jahres
rederi er også meget «skrivende».
Han har således gitt ut en bok
om kjøling. Men under sine tu
rer på hvalfangst har han også
plukket opp stoff til et par fres
ke hvalfangst-historier som vi
har fått anledning til å gjengi.

«Jaja, jeg får vel prøve det samme jeg
å da, men jeg får vel bruke litt mere
enn en teskje for å få blåst den ordent
lig rein,» mente stuerten, endelig over
bevist om effektiviteten i metoden.

Det beste han visste var saltkjøtt og
erter, som vi fikk engang i uken, dg
samme retten får vi når «koka» drar av
garde til feltet, og den dagen den kom
mer hjem. Joda, og dette er ingen løgn,
ennu mens fangsten stod på, prøvde han
å regne ut orn det lønnet seg å få méd
den vanlige saltkjøtt og ertermiddagen
på hjemkomstdagén.

Han regnet både med fingrer og med
blyant, for saken var at hvis han tok
bussen til Horten, ville han være for
teie hjemme igjen, men da gikk han
glipp av middagen ombord. På annen
side ville det ta adskillig lengere tid å
ta toget, men til gjengjeld ville han da
rekke middagen ombord. Det som van
skeliggjorde regnestykket ytterligere, var
at det også er en viss prisforskjell mel
lom bussen og jernbanen, og derfor led
han usigelige kvaler allerede 6 uker før
hjemkomsten. Det var likesom, så usik
kert med allting her i verden.

Ja, så vår det den . syke kanarifuglen.
Saken var at jeg var blitt enig med en
kar ombord om å «binde en historie på
ryggen» til NTB, og så skulle det være
artig å høre hvilken ordlyd historien
ville ha 24 timer senere når den
vendte tilbake fra sin vandring gjennom
kokeriet.

«Jo, det er.nok riktig det,» sa jeg, «for
hvis skorsteinen er så tett som du sier
ska, det nok noe teli for å få blåst den
rein, men vi får ta den imorra jeg
ska' hjelpe deg med det.»

bort til komfyren, åpna døra, og slengte
heile kruttpåsan oppi.

Ja, du store min, du sku sett og hørt
på spetakkel. Jeg er sikker på at den
siste kruttsmula ikke var kommet utav
handa hans, før den første tendte.Neste dag fikk'n tak i meg, og jeg

skjønte at'n hok hadde fyrt opp en del,
for han snakka nesten en oktav høyere
når'n var pussa enn når'n var fastan
des. «Jaja, du får finne fram «rense
midlet», for nå ska det jaggu bli reint i
skorsteinen», fistlet han.

Så var det kruttet.» Jeg forklarte ham
at han kunne få en kruttpose fra en ha--
pungranat, og at han kunne ta det han
trengte av den.

menende tunger mente at det måtte
ke vite at beistet kom til å brekke foten
akkurat da. •

Nå veit jeg ikke om skorsteinen var
for tett, eller om han Håkon Belgtrom
pet hadde juge for meg om metoden,
men iallfall føyk heile skorsteinen av
garde på luftetur og haviia på akter
dekket. Og byssa vil jeg ikke snakke om,
men jeg får si som stuerten sa da han

var kqpmet til hektene: «Aldri har j'?.g
vært i ei bysse som har bestått av s å
mange løse deler!»

Vi som satt i lugaren min, lo så det
runget, men da vi endelig var kommet

Vel, jeg tok av bandasjen imorges, og
det var da såvisst grodd riktig fint, for
det var fullt liv i fuglen. Det var bare
det, at foten var spelka på gærne veien

den efie foten pekte fremover, og den
andre bakover så den visste ikke rik
tig hvilken vei den skulle hoppe,» endte
jeg historien med skyldbevisst mine.

Turbo -charged two-stroke
Marine Diesel Engines

Vel, jeg holdt meg i byssedøra for
sikkerhets skyld men stuerten gikk Up to 24 000 H PMen då sku' du setfn NTB. Han hik

sta og 10, og fløy bortover, for nu var
det nytt å fbrtelle om hvor dumme folk
kunne være. Jeg trodde aldri det kunne
være slik fart i den svære skrotten.

Vi holdt oss i ro, i påvente av begiveh
hetene. Det rare var båre det etter
som dagene gikk at flere av karene
ombord som jeg vanligvis stod på god
fot mecj, plutselig var temmelig korte av
seg, og kanarifuglen var det ingen som
nevnte.Jeg kan si med engang at slike konsc

kvenser hadde vi aldri ventet oss av en
skrøne, og 'det gikk slik til:

Alle ombord visste at jeg hadde kjøpt
en kanarifugl i Las Palmas på nedturen
til feltet det var bare det at beistet

ikke ville synge. Det manglet ikke på
gode råd og bemerkninger, og riktig vel
være en gulmalt spurv «døm hadde
prakka på meg». Det var som sagt all
tid en eller annen som med et visst
blikk i øyet spurte om fuglens velbe
finnende.

Neste kveld var antagelig loddet falt,
for det banket på lugardøren og utenfor
stod 4 mann som ville snakke med meg.

«Ja,» sa anføreren litt flau av seg,
«det er fælt det ska' væra sån, men vi
er blitt enige om at fuglen din må av
livas, for den kan'ke leva med en fot
hver vei!»

KVALITET OG SERVICE
Nei, nå blir det ballade ut av hele

greia, tenkte jeg, og bad karene komme
inn. Mens de stod der, var det en som
kikket bort til buret, og utbrøt: «Men
jøss, døm står jo rekti, begge beina!»

«Ja», sa jeg, «han vrikka foten ista,
men heldigvis var det den riktige veien.
så nå står begge beina forover.»

De så først vurderende på meg, så Io
en, så en til, og tilslutt lo vi godt alle
sammen.

fjLfl*
Ja, og akkurat dette var det vi skulle

benytte oss av i vår plan med NTB.
Meningen var at jeg skulle komme i
prat med ham, og så skulle den andre
karen komme forbi og spørre om kana
rifuglen.

Det gikk helt efter oppskriften, og
mens jeg stod og pratet med NTB, kom
den andre forbi med spørsmålet: «Nå, er
det noe liv i fuglen?» «Joda,» sa jeg,
«det er bare det at jeg har vært litt
uheldig med den.» Vi så at NTB spisset
ørene synlig. «Jassa, er det noe i veien
med den,» spurte han.

for utenbords beskyttelse

SULZER BROTHERSJeg spretta både en og to finsker for
anledningeh, og i løpet av kvelden var
det en som sa: «Ja, du får unnskylde
oss som blanda vars borti fuglen din,
men vi kan'ke tåle at noen dyr ska' ha
det vondt.»

magnesiumanoder
NORDISK AKSJESELSKAP,

Heating Coils alle typer og materialer Riddervoldsgt. 7, Oslo
Tlgr. Norsulzer

Telex 1619, Oslo.
Tlf. 44 79 70.«Neida, den lever da, og det bra og

så, men ja, det er nesten fælt å si
det » nølte jeg. Men nu var NTB med
på alle pluggene, og måtte absolutt ha
greie på saken.

Harde karer med hjertet av gull.
Slik endte altså NTB's nyhets-formid

ling, men historien har ennu en liten
hale.

Dagen efter traff jeg nemlig en av 4-
manns-kommisjonen fra kvelden før, og
han uttalte sin tilfredshet med .brenne
vinskvaliteten hos meg, men så kom det
med et lunt bikk:

Så forklarte jeg videre: «Jo, du
skjønner, her for 14 dager siden, fikk.
kanarien benet bort i spilene i buret, og
trur'u ikke den brakk foten. Nå
hadde jeg hørt at det gikk an å spjelke
foten, og det gikk jeg igang med. Jeg
brukte fyrstikker og isolerband, og fikk
det riktig fint. Det var bare det, at den
kvelden dette hendte hadde jeg tatt en
dram for mye men jeg kunne vel ils.'

«Du skjønner, vi trudde ikke noe på
han derre NTB om fuglen din du
hadde nok lura'n. Men det måtte vel gå
an å lure deg å, og så regna vi at om
vi gjør oss et erend opp til deg, så fal
ler det kanhende en dram eller to på
oss. Og du ser vi regna rekti!»

SULZER BROTHERS LTD. WINTERTHUR - SWITZERLAND
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Mannskapstransport

Benytt Dem av var erfaring nar clet gjelder transport av mann
skaper til Deres skip. Hurtigste og mest komfortable reisemate
til mest regningssvarende pris. Spor Deres reisebyra eller hen
vend Dem direkte til

% FRED. OLSENS FLYSEtSKAP

FRED. OLSENS GATE 2 OSLO

Telefon 41 72 70. Telegramadr.: AIRNORWAY

Anders Abrahams

Fevang pr. Sandefjord.
Telefon: Fevang 70 048.

Spesialitet: Flensekniver, skjolper,
rompespader, linekuttere.



En frivaktsfortelling
Vi hadde frivakt og holdt til ge. Vi kom midt oppi en svær

folkemengde på Plaza Victoria,
en prosesjon av skjønne piker
og damer i lyse kjoler og med
frihetsluer i rødt, hvitt og blått
marsjerte med musikkorps og
sang, og unge gutter fra krigs
skolen paraderte i flotte uni
former med gevær og bajonett.
Med ett ble det liksom så tungt
og trykkende over den vakre
estradaen det var forløperen
til en pampero, en voldsom syd
veststorm som feier over pam
pasen.

på luka akterut på «The South
ern Cross». Ved siden av meg
satt «Big Charley», og de svæ
re musklene på den bare over
armen hans svulmet hver gang
han sydde et nytt sting i
lappen i buksa. På høyre un
derarm var tatovert en fager
kvinne som sto på en globus og
holdt et knippe små flagg i
hver hand. Hvert eneste flagg
hadde Charley seilt under, og
de var mange. Han hadde seilt
med alle nasjoners skuter. På
den andre armen sto tatovert
«En Sjømands Ruin» og over
det ruterdame, kløverkonge,
hjerteti, en brennevinsflaske og
et vakkert pikehode. Finnen
John W. satt Også på luka. Han
var jevnaldrende med Big
Charley, og de var vel da bort
i mot 60 år i 1937, så ved århun
dreskiftet måtte de altså ha
vært i 22 års-alderen. Da had
de de seilt til sjøs i 8 år.

Jeg holdt på å børste og ren
se den fine hatten min, prøvds
å ta vekk en lei malingflekk
med bensin.

30 % av verdens motor-

tonnasje omfattende

Og pamperoen kom som slop
pet ut av en sekk og for. brø
lende over byen. I folka var det
også storm, for de ville ha ny
president. Det tok en ende med
forferdelse, om ikke for presi
denten, så for hatten min. En
patriotisk argentiner ga meg
uten videre en kraftig trøkk
over hattepullen så jeg så hele
Karlsvogna i nærbilder. Es
trangero (utlending)! brølte
han. Hatten så ut som et
trekkspill, men jeg pressa'n opp
igjen i Montevideo.

skip på 2000 BRT og

derover bærer i dag

alle verdenshav.

I januar 1960 ble M/T

«Java» med den første

«LARGE BORE ENG-

Men hvordan var det a
seile med Svend Foyn? spurte
jeg.

INE» satt i kontinuerligNår jeg ser den pøsen din,
kommer jeg til å tenke på en
hatt jeg kjøpte i Australia en
gang, sa John. Både John og
Charley var gode fortellere, os
seiv om de pyntet litt på det,
var det ikke skipperskrøner de
for med. John stappet snadden
og tok noen drag. Så fortsatte
han:

drift, og allerede nu
Jo, der ga jeg blaffen i å

henge opp hatten, den lå på ei
hylle og slingra ned og ble
sparka hit og dit, vi hadde
svær sjø på overreisa. Tidlig på
varen gikk vi nord om Skott
land og tvers over Nord-Atlan
teren som ikke minner mye om
et skogtjern på den årstiden.
Vi var bound for St. Lawrence.
Ved New Foundland telte jeg
17 isfjell på ei vakt. Når noen
dukket opp forut, gjaldt det å
være kvikk med brasene. Bar
kassen lå på rett kjøl med
vann, proviant og brennstoff
hvis det skulle gå gæli. Plassen
mellom fokke- og stormasta
kalte vi Stortorget og gangene
mellom kahytta og bastinerin
ga for Nordre og Søndre
Strandgate, akkurat som i
Sandefjord og det var om
trent samme jobben å måke
snø der!

Så var det året efter. I slut
ten av november. Da sto Big
Charley og jeg ved pumpene på
den synkende tremastede skon
nerten «Susan An» et sted ved
det beryktede Cap Hatteras. Vi
visste ikke posisjonen, hadde
drevet i to døgn med riggen
overbord. Sjøen hadde tatt med
seg alt den hadde maktet å sli
te løs. Det fantes ikke båt igjen,
ikke engang en plankestubb el
ler åre. Rorhuset og vannfatene
var seilt overbord, og til vann
tankene kunne ingen komme.
Varmen på byssa var slokt for
to døgn siden, vinduene i ka
hytten knust og madrasser og
klær og kokekar alt var gått
over rekka.

Det var i Sandefjord.
Jeg hadde mønstret på «Kom
mandør Svend Foyn», et flott
fregattskip på 2480 register
tonn. Den snille, vesle preste
frua som hadde tatt seg så godt
av en fremmed sjøgutt fulgte
meg til landgangen, og noe av
det siste hun sa før hun vin
ket farvel, var at hun håpet
hun ikke fikk se den fæle, gam
le hatten min mer.
I de siste årene hadde jeg

holdt meg unna Østersjø- og
Nordsjøfart og bare seilt lang
fart, og for tredje gang på fire
år var jeg kommet «hjem» til
Sandefjord, der jeg bodde mel
lom reisene. Den snille preste
frua hadde naturligvis bare
spøkt, men jeg kom litt ut av
humør. Var hatten virkelig
blitt så stygg? Det var en
«knallhatt» eller skalk som de
sier i Norge, og inni sto «Best
Quality, Liberty Brand», Bu
tikkdama hadde sagt at det
yar den mest moderne hatt som
var å få kjøpt i hele Australia,
og et helt australsk gullpund
hadde den kostet.

pr. 1. oktober 1960

er--det av denne store

motortype 202 sylindre

med en samlet ydelse på
Første gang jeg brukte den

var nyttårsdag, og da er det
midtsommers i Australia. Jeg
hadde tre døgns perm fra den
finske barken «Esmeralda» og
reiste ut på landet med hest
og vogn sammen med noen
venner som hadde en gard der
i New South Wales. I Australia
tar de alltid fint i mot sjøfolk
for hele landet er befolket med
straff-fanger og rømte sjøfolk.
Under gullrushet dro alle mann
på 300 seilskuter som skulle la
ste ull og kull og gull sin kos.
Regjeringa ga dem et lite lån
til hakke og spade og vaske
panne til gullet, og hest og pro
viant. Den skulle ha endel av
utbyttet om det ble noe. Alle
sammen, fra størmann til
dekksgutten, ble gærne!

415.400 EHK i ordre

hos B & W og dets lisens-

havere.
- »•»Da kom den største brått

sjøen hittil, feide over baugen
og tok med seg hele ruffen. Det
ble et voldsomt rykk i skuta,
hu reiste akterenden opp da de
knusende vannmassene tordnet
over fordekket. Enda en kjem
pesjø brølte innover halvdek
ket og hadde sikkert spylt Oss
til havs hvis vi ikke hadde sur
ret hverandre forsvarlig fast,
På den siste bølgen strøk noe
rett forbi nesa mi. Det var hat
ten som dro sin siste reis. Ja.
poikar, dermed hadde preste
frua fått ønsket sitt oppfylt.
Jeg var neimen ikke høy i hat
ten da skulle vi dele.skjebne
med den? Jeg gned kalde sjø
vannet ut av øynene og ventet
bare på en våt og kald grav.

i Skulle vi dø usett av alle, uten
at de pårørende fikk noen mel
ding?

Nå går mor hjemme og stø
ver av konkyliene mine på hyl
la, tenkte jeg. Eller korallene

i jeg hadde med fra den første
langreisen med «Esmeralda».
!Eller den svære muslingen jeg
fikk på kroken ved Parangua.

BUHMEISTEK&WÅIN NORSK A/s
FR. NANSENS PLASS 8, OSLO - TELEFON 417410 - 42 44 71

LISENSHAVER FOR NORGE: a/ s AKERS MEK. VERKSTED, OSLO - UNDERLISENSHAVER: SARPSBORG MEK. VERKJSTED Ns GREÅKER

Det var forresten vondt for
en kar nordfrå å skjønne at
dette var nyttår. Istedetfor
snedekt gran- og furuskog så
jeg svarte rekker av gummi-,
trær langs veiene, men det var
godt for en sjømann å se og
kjenne lukta av trær og blom
ster og grønne åkrer og sletter
efter 372 måned i sjøen.

Da vi skulle drikke av en elv
datt hatten i vannet, men tør
ket og ble like fin. Det var jo
litt å snakke om, men du ver
den hva jeg opplevde med den
hatten, det var som den var
forheksa. Som vi satt ved mid
dagsbordet på farmen, var det
noen som ropte BRANN! og der
sto hele til.

Det var vannmangel der og
gråt og jammer, og hodekuils
berging av verdiløse små ting.
Et konsollspeil, og en rokk ble
kastet ut fra 2. etasje, mens
det som burde vært gjort, ble
oversett. Jeg hadde stukket opp
på loftet, men så tok trappa til
å brenne under meg så jeg måt
te hive tingene ut av vindviet
og låre med ned efter ei kles
snor. Ingen liv gikk tapt men
efterpa sa farmerkona: Nei
men så ødelagt hatten Deres
ble da! Jeg hadde nemlig fått
en brennende bordstump i hue
da jeg låra meg ned. Da hadde
den fungert som brannhjelm og
var blitt bulket og svidd på
størbord.

Og så kommer far inn i stua.
Her er varmt og godt, sier

han og gnir de frostne hende
ne. Det er ruskevær, vinte
ren kommer. Ja, tenk på
dem på sjøen, sier mor, og så
ber hun bordbønn og de spiser
egg og flesk og drikker sterk
kaf fe.

svarte jeg. Nei, sier'u det,
spiser de frokost midt på svar
te natta hjemme i Finnland
da? sa han. Han hadde rett,
naturligvis, vi hadde jo for
middag der utenfor kysten av
Amerika.

Men nærmest opp til fortvi
lelsen ligger håpet. Det lyser
gjennom den svarteste natt og
blander sin sterke stemme med
stormens brøl. Man kan miste
alt, bare man har håp, ja, man
kan stå i sjø til oppover arme
ne. Det var faktisk det vi gjor
de.

som fører den britiske dam- forkomne og utmattet, og
måtte hives ombord med li
ner. Da livbåten skulle tas
ombord, ble den knust mot
skutesideri på le side.»

per «Southerland» på reise
fra Charleston til Bremer»,
og som kom til Lumber Point
for å bunkre i dag, melder
at han lørdag morgen kl. 8
ved Body Island, 13 nautiske
mil vest Vi nord, under stor
stormen observerte den syn
kende skonner «Susan Ann»
av Dennis, Mass., fører kap
tein O. Stevens, låstet med
kull, med riggen overbord
båter og bordkledninger
knust, med 30 grader slag
side, og med sjøen stadig
brytende over.

Men Charley og jeg kom
da til Norge igjen, sluttet John
W. Da hadde jeg ny myk
hatt, myk og med to puller
en for Kap Horn og en for Kap
det gode håp, éfter gammel
sjømannsskikk som holder på
å gå i glemmeboka .nå.

John døde fredfullt i sitt
eget hus på land fred med
hans minne. Big Charley traff
jeg i forfjor i Gøteborg, da var
han 80 år gammel, men hu
kommelsen var det ingenting i
veien med.

Vi sank langsomt, og jeg
tenkte ikke mer på hjemreise.
Jeg prøvde å gjøre det klart
for meg at jeg aldri skulle kom
me hjem med lyseblått slips og
ny knallhatt. Og jeg vil si at
jeg var ikke mye verd, der jeg
sto.

Jeg måtte ha sukket høyt der
jeg sto og fablet om frokost i
Finnland. Sa du noe? spurte
Charley som var nærmest.
Ja, jeg tenkte på at nu spiser
de frokost hjemme i Finnland,

Enda to døgn hang vi på vra
ket, men en av karene ble
skyldt overbord. Vent litt så
skal jeg hente et utklipp av en
amerikansk avis om berginga.

John W. kom tilbake med
nytestamentet, på siste permen

limt et avisutklipp. Han
hadde hatt to, sa han, men det
andre hadde han sendt preste
frua i Sandefjord. Jeg leste:

«Kaptein James J. Proud

De bemannet styrbords
livbåt og lyktes med stort
besvær å redde kaptein og
besetning som var ytterst

CAVV

HVALFANGSTUTSTYR
INDUSTRIUTSTYR

APPARATBYGGJNG
KONSTRUKSJONER

Vel på sjøen hengte jeg hat
ten opp i noen seilduksremser
under taket i køya, fint pakket
i papir. Der svingte'n sakte
rundt som et kompass i balan
sene sine.

Den stolte Sandefjordsskute hadde senere G. M. Bryde og An- 115 knop og har engang vært oppe
«Kommandør Svend Foyn». Den ders Nilsen Mosserøé som førere.
ble kjøpt av Johan Bryde d. e. «Svend Foyn» var en ypperlig sei
-1883, fikk sønnen Johan (senere ler på 2400 'registertonn og låstet j Underrærne måte sine 92 fot, det
konsul) som fører 25 år gammel og 40Q0. tonn. Den gjorde i god vind sier litt om seilfvreningen.

i 16, uten at det ble journalført. CORNELIUSSEN MEK. VERKSTEDSå var det 25. mai i Buenos
Aires, det er som 17. mai i Nor
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Hvalfanffr.tr.T.tmmer 1960

«Sovietskaya Ukraina» produserte
gi en totalfangst på ca. 16 000 til 17 000
enheter. Fangsten utgjorde imidlertid
15 511,7 enheter som fordelt på de for
skjellige land blir følgende:

Norge 4 568,0 blåhvalenheter, Japan
5 216,7 enheter, Storbritannia 1 900,5 en
heter, Nederland 1 037,5 enheter og en
delig Sovjet 2 789,0 blåhvalenheter.

Norge, United Kingdom og Nederland
nådde ikke den fastsatte maksirnums
fangst.

De pelagiske ekspedisjoner opparbei
det 15 433,0 enheter i 1959/60, hvorav det
ble produsert 1 859 375 fat hvalolje. Av
4 128 spermhval som ble opparbeidet, ble
det produsert 191 517 fat spermolje. Den
totale oljeproduksjon i Antarktis (inkl.
Syd Georgia) utgjorde 2 148 438 fat, hvil
ket tilsvarer ca. 359 500 tonn. Av bipro
dukter ble det produsert 174 103 tonn.

De pelagiske ekspedisjoner fanget 57
blåhval, 294 finnhval og 22 knølhval som
var under minstemålet. Tilsvarende tall
for 1958/59 var 39 blåhval, 361 finnhval,
32 knølhval og 2 spermhval. Utenfor den
tillatte fangstperiode ble det ifølge de
mottatte oppgåver fanget 2 blåhval og 2
finnhval.

227059 fat hval- og spermolje
Verdenslangsten 2 149 322 fat

En oversikt over fangst og data fra sesongen 1959/1960

OSLO, SJØFARTSBYGNINGEK NXWCASTLK ON TYNI

zsssr- % CHRIST£/tø£ "ses

+&s SKIPSTEKNISKE KONSULENTER <{ åf\
rty* Sentralbord: 4102 26

SPESIFIKASJONER, PLANER FOR MOTOR- DAMP.
1 OG SPESIALSKIP /$

Tilsyn med: Nybygninger, ombygninger, havari- ag klassifikasjonsai heider*
BESIKTELSER, TAKSERING OG BETENKNINGEB

Landstasjonene på Syd Georgia fanget
1 undermåls blåhval og 13 undermlis
finnhval i 1959/60 sammenlignet med 1
blåhval, 56 finnhval og 1 seihval i se
songen 1958/59.

Blåhvalfangsten i forrige sesong ut
gjorde 1.230 sammenlignet med 1 191 i
1958/59. Finnhvalfangsten utgjorde 26 415
hval som er det største antall finn fan
get i Antarktis, oortsett fra sesongen
1937/38, da det ble fanget 26 457 finnhval.
Videre ble det fanget 1 338 knølhval mot
2 394 i sesongen 1958/59 Og 396 i sesongen
1957/58. Seihvalfangsten i sesongen
1959/60 utgjorde' 3 234 dyr som er det
største antall som noen gang er. fanget
i Antarktis. Fangst av spermhval ut
gjorde 4138 dyr eller 1299 mindre enn
i den foregående. sesong.

Det russiske kjempekokeri «Sovietskaya som i forrige sesong produserte 227 059
fat hvalolje og spermolje. Ekspedisjonen tok 4 122 hval og av disse var hele 428 blånval,
1 735 finnhval, 440 knøl, 915 seihval og 604 sperm.

Vi har utarbeidet en over
sikt over siste sesong (1959/60)
på grunnlag av den rapport
som Kontoret for Hvalfangst-

5 056 fat sperm, tilsammen 84 910 fat.
Southern Harvester 1 882 hval, 94 038 fat

hvalolje, 4 469 fat sperm, tilsammen

Grytviken: 932 hval, 38 670 fat hvalolje,
1 830 fat sperm, tilsammen 40 500 fat. Åpningsdagen, 28. desember, var 10 da

ger tidligere enji åpningsdagen i de fo
regående 5 sesonger. På disse 10 dager
ble det i alt fanget 1 969,7 enheter. Før
28. desember ble det fanget 219 blåhval
enheter.

98 507 fat.
Southern Venturer 1 112 hval, 63 106 fat

hvalolje, 10 945 tat sperm, tilsammen
74 051 fat.

I den antarktiske sesong 1959/60 drev
5 land pelagisk hvalfangst med 20 fly
tende kokerier og 220 hvalbåter.

Den pelagiske flåte ble derfor i siste
sesong redusert med 15 hvalbåter sam
menlignet med 1958/59.

statistikk la frem på London
møtet i den Internasjonale
Hvalfangstkommisjon i som
mer.

WHAUNG FACTORIES
1928 1929Ukefangstene siste sesong var adskil

lig lavere enn i de 2 foregående seson
ger, således var den høyeste ukefangst
siste sesong, fra 17.—23. januar, 1490
enheter, mens det i uken 6.—12. mars
bare ble fanget 627 enheter. I sesongen
1958/59 var høyeste ukefangst, 1.—7. fe
bruar, 2 189 enheter, mens den laveste
var i uken 15.—21. februar med 1 040 en
heter. Tilsvarende tall i sesongen 1957/58
var 1 730 (12.—18. januar) og 1 333 (2.-8.
mars).

SPECIFIC DRY CARGO
1938 1941

SPECIFIC TYPE TANKER
Norwegian patent No. 83 588

Priorfty from 15/12 1958
JAPAN :

Kinjyo Maru: 1 552 hval, 60 000 fat hval
olje, 10 676 fat sperm, tilsammen 70 676
fat.

Denne oversikten fortelter
bl. a. at det ble fanget 38 723
hval ialt. Det ble kokt ut ialt
2 149 322 fat olje som fordeler
seg med 1 952 522 fat på hval
olje og 196 800 fat på sperm
olje.

Produksjonen fordeler seg
slik på de forskjellige land,
ekspedisjoner og landstasjoner.

I tillegg til den pelagiske flåte ope
rerte fra Syd Georgia 3 landstasjoner og
21 hvalbåter, og det var det samme ma
teriell som i foregående sesong.

De pelagiske ekspedisjoner i sesongen
1959/60 sluttet til forskjellige tider,. I de
102 dager fra 28. desember til 7. april
var imidlertid den periode de fleste eks
pedisjoner fanget. Den gjennomsnittlige
fangsttid for samtlige ekspedisjoner var
99 dager sammenlignet med 69 i de fo
regående tre sesonger.

På vei til og fra fangstfeltet i Ant
arktis fanget tre kokerier 35 spermhval
i Syd-Atlanteren, hvorav det ble produ
sert 884 fat spermolje.

De pelagiske ekspedisjoner fanget i alt
32 217 bardehval som omgjort til blå
hvalenheter utgjorde 15 511,7 enheter.
Dette er således 511,7 enheter over den
av Kommisjonen fastsatte maksimums
fangst, og ca. 210 enheter over fangsten
i sesongen 1958/59. Fangsten i 1959/60
fordelte seg således på de enkelte hval
arter:

ARNESEN. CHRISTENSEN & SMITH Lm n/c on tyneKyokuyo Maru No. 2 1994 hval, 91 265
fat hvalolje, 9 524 fat sperm, tilsammen
100 789 fat.

Nisshin Maru 2 254 hval, 98 682 fat hval
olje, 15 059 fat sperm, tilsammen
113 741 fat.

mot 118,2 fat i foregående sesong,

Det laveste utkok var i Area IV
nemlig 101,3 fat, mot 132,3 og 128,8 fat
i henholdsvis Area II og 111. I de ov
rige areaet varierte utkoket mellom 117,7
og 121,1 fat.

Nisshin Maru No. 2 2 380 hval, 145 953
fat hvalolje, 9 582 fat sperm, tilsam
men 125 535 fat. Den største fangst var i Area 111, der

det ble fanget 4 983 blåhvalenheter, eller
32.3 prosent av den totale fangst. I
Area IV ble det fanget 3 765 enheter eller
24.4 prosent, (dette er 975 enheter min
dre enn fangsten i samme area i seson
gen 1958/59). Fangsten i Area V gikk
derimot opp fra 1775 enheter. i seson
gen 1958/59 til 3 401 enheter i 1959/60. I
Area II ble det fanget 2 585 enheter, i
Area VI 365 enheter og i Area I 322 en
heter. I den tidligere fredede sektor
(70° vest 160° vest) ble det bare fanget
401,8 enheter.

Tonan Maru 2 083 hval, 96 529 fat hval
olje, 8 765 fat sperm, tilsammen 105 294
fat.

NORGE :
Kosmos 111 1307 hval ialt. 76 022 fat hval-

Mens fangst av blåhvalenheter pr. hval
båtdagsverk var høyest i Area IV, er
produksjonen av hvalolje pr. hvalbåt
dagsverk høyest i Area V.

Gjennomsnittsstørrelsen på blåhval falt
med 2,4 fot i forhold til 1958/59 og 1,2
fot i forhold til 1957/58. Gjennomsnitts
størrelsen på finnhval vår 66,6 fot sam
menlignet med 66,2 fot til 66,9 fot i de
øvrige sesonger fra og med sesongen
1954/55.

olje, 3 319 fat sperm, tilsammen 79 341 Tonan Maru No. 2 2 095 hval, 88 835 fat
hvalolje, 12 271 fat sperm, tilsammen
101 106 fat.

Kosmos IV -1204 hval, 60 670 fat hval
olje, 4 948 fat sperm, tilsammen 65 618
fat.

Norhval 1 108 hval, 45 068 fat hvalolje,
9 061 fat sperm, tilsammen 54129 fat.

Pelagos 1054 hval. 58 599 fat hvalolje,

NEDERLAND :
Willem Barendsz 2 081 hval, 141031 fat

hvalolje, 2 019 fat sperm, tilsammen
143 050 fat.

2 949 fat sperm, tilsammen 61548 fat.
Sir James Clark Ross 1 327 hval, 80 298

fat hvalolje, 10 686 fat sperm, tilsam-

SOVJET :
Slava: 2 706 hval, 139 559 fat hvalolje,

11 682 fat sperm, tilsammen 151 241 fat.
Sovietskaya Ukraina 4122 hval, 198 344

fat hvalolje, 20 715 fat sperm, tilsam
men 227 059 føt.

Gjennomsnittsfangsten av blåhvalenhe
ter pr. hvalbåtdagsverk var i siste se
song 0,73 sammenlignet med 0,94 i ser
songen 1958/59. I de øvrige efterkrigs
sesonger har den laveste gjennomsnitts
fangst vært 0,84 (1948/49). Beregnet i
fangst pr. hvalbåtdagsverk gikk fangsten
ned med 22,3 prosent. Den største ned
gang i fangsten fant sted i Area 11, 111
og VI, men det var tildels betydelig ned
gang også i aréaene IV og V.

Gjennomsnittsproduksjonen pr. blå
hvalenhet var i sesongen 1959/60 120,5 fat

Sammenligner man blåhvalfangsten for
samme periode i en rekke sesonger, vi
ser tallene en betydelig nedgang i blå
hvalfangsten. Antall blåhval fanget i pe
rioden 1. februar til 4. mars i forhold
til den samlede blå- og finnhvalfangst,
utgjorde således bare 5,7 % i siste se
song mot 7,8 % og 13,5 % i de 2 foregå
ende sesonger. I efterkrigssesongene
1945/46—1951/52 varierte tallene mellom
22,9 °/o og 31,9 %. I sesongene 1931/32
1938/39 utgjorde blåhvalen fra 1. februar
til 4. mars gjennomsnittlig ca. 40 % av
den samlede blå- og finnhvalfangst.

Blåhval 1230, finnhval 26 415, knøl
1338 og seihval 3 234. Hertil kommer
4 138 sperm som bringer det totale hval
tall opp i 36 355.

De 3 landstasjonene på Syd Georgia
fanget 768,2 enheter. Den totale antarK
tiske fangst utgjorde derfor 16 279,9 ei
heter sammenlignet med 16117,2 enhe
ter i sesongen 1958/59.

Den maksimumsfangst som var fast
satt for de enkelte land utgjorde 14 500
blåhvalenheter. Hvis man legger til en
beregnet fangst for U.S.S.R., vil dette

men 90 984 fat.
Thorshammer 1 188 hval, 67 598 fat hval

olje, 10 636 fat sperm, tilsammen 78 234

Thorshavet 1838 hval, 94 527 fat hval
olje, 13 9/2 fat sperm, tilsammen 108 499 LANDSTASJONER :

Husvik Harbour: 668 hval, 25 360 fat hval
olje, 937 fat spermolje, tilsammen
26 297 fat.

fat.
Thorshøvdi 1659 hval, 109 397 fat hval

olje, 8 067 fat sperm, tilsammen 117 464
fat. ' Leith Harbour: 733 hval, 29 117 fat hval

olje, 1 632 fat sperm, tilsammen 30 749
fat.

STORBRITANNIA :
Balaena 1443 hval, 79 854 fat hvalolje,

;; Q
THE BRITISH MEXICAN PETROLEUM CO. LIMITED

16. CHARLES II STREET, HAYMARKET, LONDON S.W.L ENGLAND

Nok av ambra
men verdi/øs i dag

Spermens tenner går Fidji-øyene

- og til bensløyd norske skoler
Skjelnan Kvalstasjon i Tromsøysun

det har i sommerens løp produsert 4500
fat hvalolje, henomit 250 tonn mel, vel
500 tonn kjøtt og noe slikt som 1000 kg.
hvaltenner. Dette er ulvunnet av 110
hvalskrotter, derav 52 finnhavl og 58
sperm. De tre hvalbåtene jager nu efter
sperm i havet nordvest av Andenes. De
hadde fullmåne onsdag, men da var det
tåke på feltet. Dette er årets siste tur.
Skulle den ikke gi fangst, vil sesongens
sluttresultat bli et dyr mindre enn ifjor
da tallet var 111, og betydelig lav;re
enn i 1958, da det ble fanget 151 hval.

kes underkjevene i spesielle beholdere
og så kan man efterpå plukke tann for
tann på beholderens bunn. Det er ikke
blitt mer enn 1000 kilo tenner av de 58
spermkropper som man har partert på
Skjelnan denne sesong.

Ambraen verdiløs.
Blir det ikke litt penger av en ara

braklump i ny og ne?
Ambra finner vi så godt som i hvor

eneste sperra, men den er idag kom
plett verdiløs. Vi har nettopp liggende
en ' fire-fem kilos ambraklump som «Lo
fotposten» kan få kjøpe meget rimelig.
Den lukter ille og mye verre enn resten
av hvalen. Det er underlig å tenke på at
dette i sin tid var et meget kostbart og
eftertraktet råstoff i parfymeindustrien.
Vet De forresten hva ambra er?

Årets produksjon av olje og mel er fo
reløbig ikke solgt. Det skyldes lave pri
ser. Hvalmelet møter, seiv om det nok
har sitt spesielle marked, mye av den
samme konkurranse som har lagt sliice
vanskeligheter i veien for norskprodusert
sild- og fiskemel. Det sies å være en forandring f

Hvalkjøttet går i hundene
spermens tarm, en slags svulst

Det er helt riktig. De finner klum«
pen i mavesekken hos spermen. Den
lever av blekksprut og blekkspruten har
er hardt, svart nett. Det kan spermen
ikke fordøye. Vi mener at det er disse
nettene som blir til ambra. Vi bryr oss
ikke om å se efter ambraklumper nu. De
går i koken sammen med resten av dy
ret, og blir til olje og mel.

F.F. «THORSHØVDI» BY COURTESY OF A/S THOR DAHL Kjøttet er derimot levert efter hvert,
opplyser disponent Helge Tallerås til
«Lofotposten». Noe er brukt som men
neskeføde, men det meste blir dyrefor.
Dette dyreforet er i det alt vesentlige
eksportert til England, der det boksta
velig talt går i hundene. Hvalkjøttet fra
Troms brukes i stor utstrekning i pro
duksjonen av pemmikan som markeds
føres i hendige pakninger som hunde
mat.

SUPPLIERS OF BULK REQUIREMEIVTS OF

FIJEL ©ILS Og nu er det slutt på sesongen?

Det synger på siste verset. Vi
startet i begynnelsen av mai. Frednin
gen opphører nemlig 1. mai, og har holdt
det gående til nu. Fredningen inntrer
riktignok ikke før først i november,
men dagene begynner å bli så korte og
været så utrygt at det ikke er regnings
svarende å holde det gående stort len
ger. Båtene er som sagt ute på sin siste
tur, men har foreløbig ikke fått fangst.

Spermasettkoniske tenner har også sin
salgsverdi. Ifjor gikk hele produksjonen
til Fidjiøyene i Stillehavet til bruk som
råstoff i bijouteri-bransjen. I år er nor
ske skoler avtagere. Spermtennene bru
kes som emner til benslcyd. Spermen
har bare tenner i underkjeven. De sit
ter så pass godt fast at ingen vil finne
på & trekke dem enkeltvis. Derfor ko-

TO THE PRIj\CIPAL WHALIMG COUIPANIES

Skips- og fangsttauverk
liv kunst- og' naturfibre

Oslo Gruanlagt 1772
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For god proviant og godt utstyr benyttes heist

TITAN SUPPLY COMPANY
ANKERRUI, 12

ANTWERPEN
Telegr.adr.: Telex Centcraltoord
TITANISUPLI Antw. 3 481 33 59 66

INNHENT ANBUD FOR LEVERANSE AV KJOTT
STORRE PARTIER

NORENBERG & CO % -Oslo
MARGARINFABRIKK

Sentralbord 21 8450

Leverandpr av den anerkjente

LAIIA SKIPSMARGARIN

Leveres i 3 spesialtyper for trope, tempererte
og kolde farvann



Hvalfangstnummer 1960.

A. Ranberg, Sandar.
Maskinsjef: Lars D. Davidsen,

Madsen, Oslo
«Sondra» (bøyebåt)': Leidulf

Sandar.
1. styrmann: Kjell Christensen,

Sandar.

Gjemmestad, Sem
«So. Gem» (bøyebåt): Even

Larsen, Sem.

Hvalbåter:
«Thoris»: Th. Augensen, Ler

vik, Onsøy
«Thorgry»: Hagbart Hansen,

Fl. k. Southern Harvester»
Kaptein/bestyrer: Harald

Myhre, Sem
Fangstleder: Hans Abraham

sen, Nøtterøy
1 styrmann: Frank Johansen,

Nøtterøy
Maskinsjef: C. K. Crockett, U.K.

Tjøme
«Thorlyn»: Alf Andreassen,

Husøy
«Tiger»: Herman Berntsen,KRAFTIG RADIOSTASJONliii Cape Town
«Femern»: Kr. Sletsjøe, Tjølling
«Thorvard»: Alf Karlsen, Tjøme
«Seksern»: Ole Amundsen,

gir fast forbindelse,
sikkerhet

Hvalbåter:
«So. Main» (Ekspedisjonsbåt)

Hans Abrahamsen, Nøtterøy
«So. Terrier»: Arne Mikalsen,

Nøtterøy
«So. Lily»: Harald Martinsen,

og økonomisk drift. Nøtterøy
«Djerv»: Trygve Freberg,

Sandar
«Pingvin» (bøyebåt): Reidar W

Olsen, Sandefjord
«Condor» (bøyebåt): Hj. An

dreassen, Sandar
«Thorgrim» (bøyebåt): Harald

Nilsen-Dalen, Engalsvik.

HVORFOR RENONSERE PÅ STYRKEN?
BENYTT VÅRE KRAFTIGE STASJONER. DET LØNNER SEG

Onsøy
«So. Boxer»: Arne Olsen, Råde
«So. Laurel»: Martin Olsen,

Onsøy
«So. Angler»: Egil Abrahamsen,

Nøtterøy
«So. Archer»: Wilhelm Johan

sen, Sem
«So. Rider»: J. Wang, Nøtterøy
«So. Soldier»: Åge Lander, Nøt

terøy og Arne Andreassen,
Onsøy

«So. Joker» (bøyebåt): Arne
Andreassen, Onsøy og Åge
Lander, Nøtterøy

«So. Gambler» (bøyebåt): Ivar
Jensen, Råde.

Undersøk våre priser og leveringsmuligheter
før De plaserer Deres bestilling.Komplett senderstasjon med

kortbølge, kysttelefon og mél
lombølge*

Sendertype 19—SS—500
—«_ 20—SS—1000

iELEKTRISK BUREHU Chr* Salvesen
& Coa9 Leith

OSLO

Representant i Bergen:
RIECK & CO., Industrihuset. Tlf. 19 977.

ONESIMUS ANDERSEN,
TØNSBERG

«Southern Venturer»
e b r» o<23QQ3C3Q Kaptein/bestyrer: Per Virik,

Sem.
1. styrmann: Rolf Christoffer

sen, Sem.
Maskinsjef: J. C. Still, U.K.

Fangstledere, offiserer og skyttere

Leith Harbour Landstasjon,
Syd Georgia

Bestyrer: Sverre Akseth, Norda
gutu.

Hvalbåter:
«So. Briar»: Gunnar Christen

sen, Veierland
«So. Lotus»: Johan Chr; Olsen,

Cape Town
«So. Broom»: Asbjørn Ander

sen, Onsøy
«So. Setter»: Thorleif Jensen,

Nøtterøy
«So. Author»: Anton Nielsen,

Sandefjord
«So. Harper»: Rolf Olsen,

Hvalbåter:
«So. Actor»: Ole Christensen,

Nøtterøy
«So. Ranger»: Kåre Lie, U.K.
«Sobkra»: Sverre Olsen,i den forestående hvalfangstsesong

«Pol XIV»: Mikal Mikkelsen,
Åsgårdstrand

«Pol XV»: Sigurd Ellingsen,
Onsøy

«Globe XII»: Odd Rasmussen,
Cape Town

«Globe XIII»: Søren Henriksen,
Nøtterøy

«Globé XIV»: Odd Albert Arve
sen, Onsøy

«Noriinn»: Nils Henriksen,
Nøtterøy

«Nortreff»: Finn Ellefsen, Cape
Town

fjord og Paul Nilsen, Cape
Town

«Toern»: Herleif Nilsen, Hel- Nøtterøy
«So. Wheeler»: A. Stensønes,geroa

«Odd XI» (bøyebåt): Leif M
Andersen, Sandar

«Odd XII» (bøyebåt): Arne
Bredvei, Sandar

«Syvern» (bøyebåt): Johan
Haga, Stavern.

dersen. Nøtterøy
«C. A. Larsen» (bøyebåt): Ivar

H. Abrahamsen, Sandar

U.K.
«So. Sailor»: Hans Sørensen,Det er endel forandringer fra ifjor i listene over fangstledere,

offiserer og hvalskyttere ved pelagiske ekspedisjoner og landsta
sjoner i Antarktis. Flere kjente navn savnes på listen, særlig i
toppledelsen for ekspedisjonene. En del kjente skyttere blir også
hjemme iår og det er blitt endel forskyvninger på grunn av
«Balaena»-skyttere og skyttere fra Husvik Harbour som iår er
med andre ekspedisjoner. Det er rimelig at flere av fangstbe-

Råde
«So. Wilcox»: Arne Paulsen,

Onsøy
«So Rover»: A. W. Møller, U.K
«So. Runner»: Hans Nilsen,

Onsøy
«So. Foster» (bøyebåt) Walter

Veierland
«So. Guider» (bøyebåt): Rag

nar Christensen, Veierland
«So. Jester» (bøyebåt): Thor

leif Bryde, Sem.

Johan Rasmussen
& Co. Fl. k. «Thorshavet»

Fangstbestyrer og fører: Finnstyrerne og skytterne vil ha et
mer nok igjen.

hvileår <>g mange av dem kom-

Sandefjord
Fl. k. «Sir James Clark Ross» Norsk skipsfart har hvert

stiilinger til 2000 mann
år skafiet nye
de siste 3 år

Ved Thor Dahls ekspedisjoner
er det få forandringer. Topple
delsen ombord i kokeriene er
den samme som foregående se
song. De tre kjente skytterne
Hans Marthinsen, Martin Mar
thinsen og Bj. Krog Andersen
er ikke med på listen iår og det
tyder på at de skal være hjem
me. Fra Husvik Harbour Jiar
A/S Thor Dahl fått skytterne
Ole Amundsen og Halvor Eid.

Listene for «Kosmos»-ekspe
disjonene var ikke klare da
dette ble skrevet, men man vet
at Karl Gran skal avløse Tho
mas Hansen som fangstbesty
rer og kaptein på «Kosmos III».
«Kosmos»-ekspedisj onene har
endel nye skyttere iår, vesentlig
fra «Balaena»-ekspedisjonen.

Ellefsen (ex. «Balaena») skal
skyte for «Norhval» og der er
også 2—3 andre nye skyttere.
Johan Antonsen skal ikke ut.

Hvalfanger
selskapet

«Pelagos» A/S

Bestyrer/fører: Knut H. Gj ert
sen, Sandar.

Maskinsj ef: Henry Haugen,
Sandar.

1. styrmann: Ragnvald Nilsen,
Sandar. .

Ombord i «Pelagos» er Fritz
Berg Gøthesen avløst av Ans
gar Carlsen, Slagen, som
fangstbestyrer og kaptein.
Hvalskytter Audun ~ Helgheim
skai ikke ut, men til gjengjeld
blir Andreas Antonsen å se på
lemmene igjen. Denne kjente
«Pelagos»-skytteren har vært
hjemme noen år. Fra «Balaena»
har «Pelagos» fått A. Edward
Wennerød.

SVEND FOYN BRUUN,
TØNSBERG

Fl. k. «Pelagos»
Kaptein og bestyrer: Ansgar

Carlsen, Slagen.
1. styrmann: Thor Rygh, Sem
Maskinsjef: Einar Eriksen,

Stokke.

Har bidratt til-en varig* løsniiig:
av

Hvalbåter:
«Star I»: Alfred Skontorp, Sem

(fangstleder)
«Star IV»: Gunnar Firing,

Sandar
«Star V»: Jacob Holbu, Sem
«Star VI»: Hans Chr. Nilsen, Skipsreder Jørgen Jahre påviser hyorledes driftsutgiftene

er utslagsgivende for norsk skipsfarts konkurranseevnePå GrytvikenU; ,og Husvik
Harbour er det ikke store for
åndringene i skytterlistene.
Otto M. Larsen skal ikke skyte
for Grytviken iår. Ny skytter
ved landstasjonene blir Einar
Jacobsen som tidligere har
skutt for Leith Harbour.

Sandar
«Star VII»: Thor Christensen, Hvalbåter:

«Pelikan»: Georg Solberg,
Presterød

«Gos 2»: Andreas Antonsen.
Husøy

«Gos 4»: Nils Martinsen, Råde
«Gos 5»: A. Edvard Wennerød,

Tønsberg
«Gos 6»: Carsten Andersen,

Stokke
«Star IX»: Thorleif Karlsen, I sin tale på Rederforbundets generalforsamling torsdag for et lite land som Norge

Sandar
«Star X»: Gunnar Hansen,

kom skipsreder Jørgen Jahre inn på mannskapsproble
mene og utdannelsen av sjøfolkene. Han redegjorde også for
hvorledes driftsutgiftene er utslagsgivende for norsk skips
farts konkurranseevne. Jahre uttalte herom bl. a.:

Utover våren og sommeren
iår ble det igjen nesten umulig
å skaffe nok kvalifiserte sjø
folk. Og situasjonen ville på
dette felt ha vært helt kritisk
hvis markedet samtidig hadde
tatt et oppsving slik at de opp
lagte skip også skulle bemannes
og settes i fart.

På denne bakgrunn kan det
ikke være tvil om at det må
være riktig og vel anvendte
penger om myndighetene sat-

Fortsettelse side 15.

Rudolf A. Ranberg som i en
årrekke har vært fangstbesty
rer og kaptein på «Sir James
Clark Ross», skal være hj emme
et år, og Knut H. Gj ertsen over
tar for ham. Alfred Skontorp
drar ut igjen og det blir såvidt
vi husker hans 51. hvalfangst
sesong..

Stokke
«Star XI»: Sophus Olsen, San

defjord
«Star VIII» (bøyebåt): Per

Skontorp, Sem
«Star III»: Einar A. HOtvedt,

Sandar

Tidligere fangstbestyrer og
kaptein på «Balaena», Per Virik,
skal ha denne stilling på «Sou
thern Venturer» kommende se
song. Harald Myhre, som had
de «Venturer» ifjor, avløser Jon
Holtan på «Southen Harvester».
Stort sett er det de samme skyt
terne ved de to pelagiske ekspe
disjonene og landstasjonen
Leith Harbour, men de er for
delt litt anderledes enn ifjor.

Erfaringene fra 1950-årene
forteller oss nøkternt at teknikk
og finanser nu veier adskillig
tyngre enn før innen skipsfar
ten. Dette trekker i retning av
at man ikke i samme grad som
tidligere kan slå seg til ro med
at Norge i tradisjonell forstand
har bedre sjøfolk enn mange

andre land. Hele den tekniske
og økonomiske utvikling stiller
nye krav til faglig dyktighet og
•gjør at utdannelsen blir stadig
viktigere. Vi har her nettopp
ett av de feiter hvor vi har mu
ligheter for å vinne inn igjen
noe av det handicap utviklin
gen medfører på andre feiter

Teie
«Gos 10»:Karsten Haraldsen,

Onsøy
«Gos 11»: Torger Bruun, Slagen
«Gos 12» (bøyebåt): Andreas

Alexandersen, Onsøy.Melspm & Melsom
Larvik

Lars Andersen som foregåen
de sesong var fangstbestyrer på
«Norhval» skal være hjemme,
kapteinen, Thomas S. Olsen
blir også fangstbestyrer. Finn

A/S Thor Dahl,
Sandefjord

Fl. k. «Norhval» ,
Bestyrer og fører: Thomas S.

Olsen, Larvik.
Maskinnsjef: Ole Lunde, Brun-Albion Star

(South Georgia)
Ltd.

Hvalbåter:
«R—1»: Konrad Johannessen, Fl. k. «Thorshammer»

Fangstbestyrer og fører: Nils
Larsen, Sandar.

Maskinsjef: Reidar G. Strand,
EIVIND ANDERSEN & CO.lanes.

1. styrmann: Hans P. Hansen,
Hedrum.

Sandar
«R—2»: Harald Bordal. Nøt

terøy
«R—3»: Asbjørn Marthinsen, (ETABLERT 1916)Sandar.

1. styrmann: Thorleif Tjønnås,
Sandar.

Sandar
«R—4»: Anker Jørgensen,

Hvalbåter:
«Pol XI» (bøyebåt): Norman

Hansen, Larvik
«Globe XI» (bøyebåt): Jens Kr.

Jensen, Brunlanes
«Pol XIII»: Lars Henriksen,

Hedrum

A/S ALBION STAR,
SANDEFJORD SKIPSMEGLERE - EKSPEDITØRERHamar

«R—s»: Tarjei Løvaafe, Tøns-Landstasjonene Grytviken og
Husvik Harbour, Syd Georgia.

Hvalbåter:
«Thorgeir»: Sverre Hansen,berg

«R—6»: Einar Jacobsen, Stokke
«R—7» (bøyebåt): Alf Egil An-

Fritz Ring- Hvasser
«Thorgard»: Halvor Eid, Nøt-

Fangstbestyrer:
dal, Sandar. terøy ?

«Odd XIH»: Ivar Storm Larsen,
SPEDISJON ASSURANSE AGENTUR

BILLETTER MED FLY SKIP JERNBANE

Lunt og koselig
Sandefjord

«Nebb»: Erling Haugen, San-
defjord

«Thorfinn»: Anker L. Andjersen, Telefoner:
Oentralbordl: 68 750

Tel'ex 1508

SANDEFJORD
Thor Dahlsgt. I—s.

Telegir.ad*.:
«EIVIN D»

kjemme og ute
Slagen, Sem

«Panter»: Jan H. Hansen,
Tjøme

«Torkild»: Arild Mathisen, San
defjord

«Gvass» (bøyebåt): Ragvald
Pettersen, Sandefjord

«Thorbryn» (bøyebåt): Kåre
Grundvig, Lervik, Onsøy.

Gulvløpere
Divantepper
Møbelstoffer
Gardiner Duker
Pledd Ullteppet
Alt i sengeutstyr
Skipsinnredninger

Pl. k. «Thorshøvdi»
Fangstbestyrer og fører: Thv.

Hansen, Sandar.
Maskinsjef: Alf Lollik Ander

sen, Sandar.
1. styrmann: Gilbert Knutsen,

Sandefjord.VI PRØVER TEPPER HJEMME HOS DEM

Hvalbåter:
«Enern»: Elling Nilsen, Råde
«Thorørn»: Ragnar Bjørnevå

gen, Fredrikstad
«Thorslep»: Per Stokke, Nøt

terøy
«Thdrglimt»: Kjell Steen Hans

sen, Helgeroa
«Thordønn»: Kurt Baglo,

Tønsberg
«Thorbris»: Tor Vermeli, San

defjord
«Bever»: Bernt Hansen, Sande

Storgaten 7. Telefon 63 157.

"llHlMlHflh

Vestfold Vikleri A/s

ANDERS ANDERSEN

Stoltenberggrt. 48 Tønsberg

Telefon; 181891 - Andersen privat: 24 237.

djfljgjk Vikling og reparasjon av dynamoer

3Jjyl» °9 motorer for skips- og hvalflåten

Bilelektrisk spesialverksted
Servicestasjon for AUTO-LITE - DELCORÉMY - BOSCH - LUCAS

GARANTERT ARBEIDE HURTIG LEVERING
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Hvalfangstnummer 1960.

- Det er best å slutte før man Vår tradisjon: BESTE KVALITET
TILFREDSE KUNDER

blir båret land
vel på kokeriene jeg havnet til
slutt og jeg har vært med 7 av
Jahres kokerier: «Kosmos»,
«Kosmos II», «Kosmos III»,
«Kosmos IV», «Fraternitas»,
«Ulysses» og «Anglo Norse».
Med disse kokeriene har jeg
vært på fangst i Sydishavet,
utenfor Madagaskar, Peru og
Vest-Australia.

Vårt mål:
Kaptein Thomas Hansen skal ar sta

i Gonvika og vifte farvel til Kosmos 111

Har tjenestegjort ombord i 7
ov Anders Jahres kokerier

Under siste krig, hvordan
var det da?

I 1936 ble jeg bestyrer og
kaptein på «Fraternitas». Ko
keriet ble solgt til Abraham
Larsen i Durban og ble døpt om
til «Uniwhaleco». Jeg fulgte ko
keriet som var i tankfart de
første par årene under krigen.
«Uniwhaleco» ble senket i 1942,
like efter at jeg var gått i land.
Jeg var i Durban resten av kri
gen og efter krigen hadde jeg
«Anglo Norse» en tid, så fulgte
6 sesonger med «Kosmos IV» og
så 5 sesonger med «Kosmos
lII*.

 *—«—• ;' vEn av Anders.Jahres mest trofaste kapteiner og hvalfangst
bestyrere skal nu si farvel til aktiv hvalfangst. Det er Thomas
Hansen, som de siste 5 årene har bestyrt «Kosmos III». Han er
fremdeles daglig ombord i «Kosmos III», og er nu i ferd med å
sette sin arvtager, kaptein Karl Gran inn i den mangeslunge
virksomhet som en hvalfangstekspedisjon er. Det er best å
slutte før man blir båret i land, sier Thomas Hansen, litt
resignert.

Det har vært litt av i~i
utvikling i denne tiden?

Den moderne hvalfangst
var kommet langt allerede da
jeg kom med i den. Men efter
hvert er fangsten og behandlin
gen av hvalen blitt mer rasjo
nelK Dengang fanget vi ved is
kanten og det var slik ofte at
man bare kunne slå ihjel hval.

Sånn er det ikke nu?
Vi får håpe de allikevel

kan fortsette fangsten noen år.
Også dengang trodde vi mange
ganger at snart var slutt.
I 1930 var det svært dårlig for
«Kosmos» første del av seson
gen. Det var opp og ned. Se
songene var adskillig lengre i
gamle dager.

Og det var vel en fordel?
Hvalfangstekspedisj onene

må ha mer tid på seg. Dette
rushet efter hvalen er ikke bra.
Hver ekspedisjon bør få sin
faste kvote med enheter..

Slik var det forrige sesong.
Det er riktig, men vi kom

for sent igang. Altfor få båter
hadde vi også. På denne ekspe
disjonen hadde vi bare 7
fangstbåter. Med bedre tid og
et passende antall hvalbåter
kan man se seg litt om og
plukke ut den beste hvalen.

Det blir vel godt å slippe
avskjeden iår?

AL.T I PROVIANT
DEKK- MASKINUTSTYRBYSSE-,

A/s Thor Balil
SKIPSHANDEL

SANDEFJORD

Thomas Hansen ved siden av et maleri av hans reder gjennom
30 år. Thomas Hansen går i sitt 65. år, og synes at det nu er tiden

å slutte med aktiv hvalfangst.

Han sitter fremfor meg i en
sofa i salongen på «Kosmos
III». Det er ikke noe større
å skrive om meg, sier han. Låg
ikke noe stort av det. Jeg har
ikke så mye å fortelle heller.

Far, som også var sjømann
fra begynnelsen av, hadde en
gard og det var på tale jeg
skulle ha den. Men det ble sjø
en med meg også. Jeg begynte
å seile i 1912. Det'var i koffardi
og første skuten var «Rein».
Den var bygget i Sandefjord,
men reder var Anders Jacob

sen, Oslo. Styrmannsskolen tok
jeg i 1917 og skipperskolen i
1919. En tid farte jeg på Østen.
Det var i 1930 jeg kom inn i
hvalfangsten.

Forsåvidt var det nOkså
tilfeldig. Hyalbåtene- «Kos 8» og
«Kos 9» var nybyggede fra
Smiths Doek og jeg førte den
ene av dem til Rosshavet hvor
«Kosmos» fanget den sesongen.
Et år var jeg i Walvis Bay og
hadde oppsynet med hvalbåte
ne mens de var i opplag mel
lom sesongene. Det var allike

I grunnen,har det ikke
vært så vanskelig for meg å
reise om høsten. Jeg har gått
så opp i jobben at jeg har vært
glad jeg har vært frisk så jeg
kunne være med igjen. Det er
heller ikke så leit å reise av
sted fra surt høstvær og ned
over mot varme strøk.

Og nedover mot «hvalsj il
ken» igjen?

Ja, den er lei, «hvalsjuken»,
og jeg har nok også vært pla
get av den. Vi må tjene penger

Hvalfangerø
kontakt vår sjømamisavdeling før De reiser ut eller send oss et brev,
eventuelt telegram mens De er ute.

• Usedvanlig kraftig med smekker
konstruksjon, smidd av
behandlet spesialstål.

Vi foretar overførsler fra inn- og utland.
Vi forvalter Deres verdipapirer, betaler polisepremier, hus

leier, strømregninger m. v.

• Spenstige handtak harde,
slitesterke kjefter.

• Tennene avrundet ved bunnen for
ekstra bruddstyrke.

• Fosfatert, rustbeskyttende finish.

Vi oppbevarer Deres verdisaker.
Vi ordner med gåver til Jul og andre anledninger.
Vi legger av lodd i Pengelotteriet.
Vi formidler tipping.

• Fås i størrelser fra 9" MI 32" for
rør fra '/2" til 4".

Til alt dette kan De bruke en sjømannskonto som forrentes med
2,5 %. Renten på 6 måneders oppsigelse er 3 %

GOD FANGST. Gripen.de sod -

TOPPKVALITET TIL EN LAVERE PRIS

KONGSBERG
SANDEFJORDS SPAREBANK

Telefon sentralbord 66 655. Telegr.adr.: «Sparebanken».

-a

Ll.

for å holde hodet over vannet. Det er ikke en. manns jobb å å passe på. Jeg går ikke på ki- gjøre når jeg får bedré tid. Men
Da tar det på humøret når det drive hvalfangst. Og det er hyg- noforestillingene ombord en- det blir da noen fat. Den dår-
går dårlig med fangsten. Ho- gelig å se de samme karene

komme ombord igjen år for år.
gang. ligste sesongen var vel sist vin-

ter.
vedtingen er allikevel at vi — De har mye bøker her i — Har De tall på hvor man- — Og om få dager skal «Kos-
kommer helskapt hjem igjen salongen. ge fat det er blitt tilsammen mos III» avsted igjen.
med mannskap og skute. Og \i på de hvalfangstekspedisj one- — Ja, da skal jeg stå i Gon-
har vært heldige — det har gått — Bøker er det heri men jeg ne De har vært bestyrer for? Vika og vifte farvel, sier Tho-
bra. Jeg har hatt bra mann- er altfor rastløs når jeg er ute - Nei, det har jeg ikke fått mas Hansen til slutt.
skaper med meg i disse årene, til å lese bøker. Det er så mye regnet sammen — det får. jeg Ode.

Det går smått med

Canberra i Australia mellom
de 12 land. Der venter mån
at det vil bli dannet en eller

Innen rammen av SCAR,
som dekker de samme land
som har underskrevet Antark-

annen form for fast admini- tis-traktaten, er det en viten-
a ,... i «• i strativ ordning som kan koor- skapelig utveksling. Noen få
/l tlf Qtvl/tiC! «na n;7" i" *n 1 tfvsm dinere og sette i verk de tiltak av låndene har gitt informa-
/VUlcirjHLlIs-dVla.ieU som avtalen tar sikte på. Sær- sjoner som normalt vil kom-

lig Australia er interessert i me under traktatbestemmelse-

Ennti ikke i kraft. Håp om snarlig godtakelse

å få et slikt permanent organ.
. Dr. Gjelsvik i Norsk Polarr

institutt sier at han regner

ne, men dette er bare spredte
tilfelle som ikke kommer i fast
gjenge før avtalens maskineri

Det har gått tregt med at de praktiske tiltak som av- med at Canberra-konferan-
sen når den holdes bl. a. må
ta stilling til arbeidsfordelin-
gen mellom selve traktatens

er organisert.

ratifiseringen av Antark-
tistraktaten som ble un-
dertegnet i Washington 1.

talen tar sikte på i retning av
kontroll og utveksling av per-
sonell, kan bli gjort ef-

Syd-Afrika benytter nu
«Norway Station» i den norske

desember ifjor. Av de 12 fektive før neste sesong, d.v.s. maskineri og den virksomhet sektor. De er også interessert
signatarmaktene er det vinteren 1961/62, som er som- som utføres innen rammen av

SCAR (Special Commitee on
Atitarctic Research). SCAR er
en organisasjon som uteluk-

i å opprette en stasjon på
fremdeles fem som ikke
har ratifisert avtalen, og
den vil først tre i kraft når
samtlige makter har gitt
den en slik godkjennelse.

Avtalen tar som kjent sikte
på en nøytralisering av hele

mertid i Antarktis.

I følge avtalen skal det in-
Bouvet-øya, men landingsfor-
holdene der er så "vanskelige

nen to måneder efter dens kende beskjeftiger seg med vi- at det hittil ikke har vært mu-
godkjennelse holdes et møte i tenskapelige spørsmål. lig.

"  ' 

det antarktiske kontinent ved k /N A A MED VÅRE BESTE ØNSKER
bestemmelsér for gjensidig in- 1 El II
speksjon av hverandres virk-
somhet og forbud mot å bruke om en god seson & hiiser vi hvaLfangerne

H 0\. ved avreisen og minner om at Beldam/sområdet for militære formål.
Det er først og fremst USA og Br mL 1 mm. Mfr motto er: «Den nøyest mulige standard av
Sovjet som er interessert i dis- (wlllljw i Cj kvalitet og service». — I ane viktige havmer
se bestemmelsér, men de land  * \0 vil De finne de fagmessig betjente depoter
som grenser opp mot Sydis- med de anerkjente pakninger som alle
havet, Australia,, Syd-Afrika, bærer «The1 Pilot Seal» som en garanti for
Argentina og Chile, legger og-
så vekt på de militære spørs-
mål. DET FØRSTE BELDAMfil vhøese W

Det er imidlertid grunn til THE BELDAM PACKING TV fl •! ti D
å tro at de gjenstående ratifi- i & RUBBER CO. LTD. l/LCl/lik \i^iMlA}i1tU\€/YI%
kasj oner vil- komme om ikke v • '-"-•-" %*/%/ w% g, i «T%a-V %/ V1 & <W\s a \j
så lenge, opplyses det til Af-
tenposten. Men man regner

LONDON» w
Oslo. Tollbugt. 4. - Sentralbord 42 69 93.

med at det nu er for sent til

1



Hvalfangstnummer 1960.

ttletraf kk oktober p&
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Hvalflåten er pusset opp og ligger klar til avgang. Men før
skutene kan sette kursen sydover har det vært febrilsk travelhet
for å få ombord den nødvendige utrustningen. For millioner av
kroner er all slags utstyr bragt ombord i hvalbåter og kokerier på
tungt lastede flater og lastebiler. «Utrustningstiden er verre enn
selve juletrafikkeh», var kommentaren ien skipshandel.Sandefjord faavn

Under pakker fra venstre Sigurd Sørensen, Knut Bærøtangen
og Henry Hansen hos Thor Dahl. I neste rekke noe av utrustningen
til hvalbåtene, i midten tar Bærøtangen vare på den uunnværlige
kaffesekken og til venstre et lite glimt av alle småtingene som skal
ombord.

f'

' ::™:¥S:': :S™J:*:S:-S-S-:::

ISederst til venstre ser Tormod Olsen kollega Ragnar Vinje hos
Hans Sperre, kvittere hos Sandar Meieris Kristian Sørensen, for vel
V 2 tonn gjetost og fløtemysost som skal til en pelagisk ekspedisjon.
4.t slipesteinen ikke er noen smågutt skulle bildet vidne om og
helt til høyre prøver Venås fra Kongsberg Våpenfabrikk en av de
60—70 hvalkanonene fabrikkens to montører er igang med å klar
gjøre på Sandefjords havn.
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Det nye kombinasjons-systemet
i hvalcupen har nu stabilisert seg

Økonomi tidsnød setter grenser
avvikle turneringen på

for
måten

Fjorårskometen «Thorshøvdi» finalen også i ar -

man finale-rutinerte «Kosmos IV» vant - til i lutt

GOTAVERKEN
GØTEBORG

NYBYGNINGER

opptil 125000 t. dw.

REPÅRåSJONER
Årets vinnere av Hvalcupen, «Kosmos IV». «Firern»s mannskap er foran fra venstre:

Kjell Ingebretsen, Egil Hansen, Arnulf Norum, Paul Paulsen, Ivar Hvidsten. Og bakerst: Ivar
Sælø, Odd Johansen, Jens E. Møller, Leif Hansen, Kjell Halvorsen og Odd Dahl.

Skrog-og maskinreparasjoner av enhver art

DIESELMOTORER

oy Gotayerkens type, opp til 22000 a, h. k.

For annen gang ble den tradisjonelle fotballturnering for helst ser Firer'n og Ross i hver
sin pulje!

hvalfanger-lagene iår spilt efter det kombinerte system serie/

cup. Efter mer eller mindre berettiget misnøye med systemet 11 LAG MELDTE SEG PÅ

ifjor ble spørsmålet tatt opp til ny behandling på årsmøtet i til årets hvalcup/serie: «Thors
havet», «Thorshammer» og
«Nqrhval» i pulje I, «Pelagos»,
Grytviken og «Kosmos III» i
pulje 11, pulje 111 ble bestående
av Husvik Harbour, «Thorshøv
di» og «Balaena». I pulje IV
kom så «Kosmos IV» og «Sir
James Clark Ross, og de ble
alene der i og med at «Southern
Harvester» likevel ikke stilte
lag. Derved oppnådde mån
ihvertfall den fordel i mot
setning til ifjor når det gjaldt
disse to sterke lag at et tred
je lag blandet seg inn Lbea-eg
ningene. Nu sto det he%s%ppf;til
hver av de to å ordne seg på
beste måte med det resultat
at mens «Ross» ,vant første
kamp, tok «Kosmos IV» over
bevisende revanche i retur
matchen og dermed skilte seg
ut som den store favoritt til
mesterskapstittelen 1960. Og det
viste seg at Firer'n innfridde,
selvom laget i finalen ikke holdt
hva det lovet spillemessig
sett i de tidligere kamper.

Hvalfangernes Idrettskrets ivåres, og det ble der med klart fler- HYDRAULISKE LASTELUKER
tall besluttet å spille efter serie/cup-systemet også denne sesong.

LODICATOR" og "STALODICÅTOR"
lastfordelitigsinstrymenter

Undertegnede har bestemt inntrykk av at systemet virket hen-

siktsmessig iår, og jeg skulle tro at også kommende sesongs tur-

nering vil bli avviklet som serie/cup. Under alle omstendigheter
TANKVENTILATORERble ihvertfall iår det beste laget mester «Kosmos IV».

Kampene viste ellers at in
teressen for hvalfangerkampe*
ne fortsatt er til stede, og at en
slik turnering derfor fremdeles
har sin store berettigelse. Hval
kampene er et morsomt og sær
deles originalt innslag i vårt
idrettsliv om sommeren, et inn
slag som vi svært nødig vil
være foruten.

Da de

III» fikk nøyaktig det sam
me utseende som foregående år.
Det var jo litt kjedelig, men
hender vel trolig bare 1 gang
av 1000? Videre trakk de to
fjorårsfinalister *— «Balaena»
og «Thorshøvdi» sammen, og
det reiser straks spørsmålet om
man kanskje skal «seede» finai
istene? Endelig opplevet vi det
rare at «Kosmos IV» og «Sir
James Clark Ross» også iår ble
å finne i samme pulje. Det spil
ler forsåvidt mindre rolle
men det er meget forståelig at
spillere og ledere på de to lag

sin annen finaleplass. 3—2
vant sandefjordingene.

Det ble altså rutinerte og fi
nale-vante «Kosmos IV» og
fjorårskometen «Thorshøvdi»
som fikk æren av å spille

kunne blitt kullkastet. Som det
så ofte liender i fotball når det

i og med at man har to me- «oppdage» éi system:
get vesentlige faktorer å ta bédré enn det vi hu
hensyn til: nemlig økonomis som lar seg gjennoi
en og tiden, tror jeg det van- praksis,
skelig skal la seg gjøre å

FIRE KVALIFISERINGS
PULJER

ble trukket, opplevet man det
meget pussige at pulje II
«Pelagos», Grytviken, «Kosmos

ene lag har et for sterkt favo
rittstempel på seg. Ved pause
ledet «Thorshøvdi» like godt
2—l, men historien endte da
med 3—2 seier til «Kosmos, IV».

Som nevnt innledningsvis
synes

Per Kol

Efter at kvalifiseringskampe
ne var avviklet sto man igjen
med følgende

SLUTTKAMPEN

på Sandefjord Stadion. Krets
styret hadde iår funnet på det
absolutt fornuftige å legge kam
pen på en annen dag enn fi
nale-festen. En løsning som jeg
synes var ideell, og som jeg hå
per vil bli praktisert i frem
tiden.

DET NYE KOMBINA
SJONSSYSTEMFIRE SEMIFINALISTER: HOWARD HOULDE

&
serie/cup å ha stabilisert seg
og by på såpass mange for
deler kontra den tidligere re
ne cup-ordning, at jeg skul
le tro det vil være fordelak
tig å beholde dette nye spil
lesystem i hvalfangernes fot
ballturnering. Det kan med
rette pekes på mangler ved
nyordningen men mang
ler var det også ved cupen,
større mangler enn ved den
nuværende ordning. Selv
sagt kan det nok ennu fin
nes frem til andre mater å
avvikle turneringen på, men

«KOsmos IV», «Norhval», Gryt
viken og fjorårsvinneren
«Thorshøvdi». Trekningen gå
til resultat: «Kosmos IV» -
Grytviken, «Norhval» «Thors
høvdi». -Som ventet hadde «Kos
mos IV» ingen vanskeligheter
med Grytviken, 10—0 vant «Fi
rer'n», og bestyrket ytterligere
sitt kandidatur. Like ventet
fikk «Thorshøvdi» det adskillig
vanskeligere. «Norhval» hadde
slett ikke ueffent lag iår, og det
var med nød og neppe at
Høvdi-karene greide å sikre seg

Det var ikke til å unngå at
«Kosmos IV» stilte opp i fina
len som klar favoritt de tid
ligere resultater i årets turne
ring ga en full rett til å ut
peke «Firer'n» som den absolutt
sterkeste kandidat til mester
skapet. Bare «Thorshøvdi» sa
ingenting, og i finalen viste det
seg at alle forhåndstips lett

PARTNERS LIMITE
17 ST. HELEN'S PLACE

London, E.C. 3

-4i _, '- *,

AGENTS FOR

TANKER & GENERAL
CHARTERING

SALE & PURCHASE
NEW BUILDING

INSURANCE
BUNKERS

Telephones Telegrams
London Wall 4246—9 Wohdra London

Telex Wohdtank Londo
/ London 28725/6 Wohdehart Londo   HB

«Thorshøvdis innsatsfylte lag som også iår spilte seg frem til finalen. Noe mesterskap ble
det ikke på høvdi-guttene denne gang, men de fortjener stor honnør for innsats. Knestående
fra venstre: Odd Fagerli, Willy Berg, Per Fimland, Kjell Næss og Tom Markussen. Stående
fra venstre: Gunnar Kristensen, Karl Johan Kristoffersen, Martin Andersen, Frank Ødegår
den, Per Hansen og Einar Hotvedt.

av verdens
dieselmofor-

hesfekreffer på
skip over 1000 fonn

smøres av

SHELL

Representasjon i Norge

GOTAVERKEN NORSK AJjB
Haakon Vll's gate 1, Oslo - Telefbn 42 00 59, 42 0146



Ilvalfangstimmmer 1960.

Korthølge-sendingene til hvalfangeme
konkurrerermed 6000 stasjoner i verden
Viktig å få rapporter Ira lyUerne,

sier kortbølgesjden i Norge
Filmkronikker om klnobestyrer Sandbergs

utvalgte flimer
.... «DETTE ER NORGE. You are now tuned to Radio

Norway».,., vil også denne sesong, som tolv tidligere, runge
i eteren på dé små skipsrådioer på Øst-, vest- og midtfeltet.
Hvalfangeme som alle andre norske sjøfolk setter stor pris på
å få disse, korte daglige sendinger fra Norge og hjembygda, og
Norsk Rikskringkasting er mer enn villig til å utvide disse sen
dingene, og gjøre dem så aktuelle og interessante som mulig.

Hver nøst holder lederen for
kortbølgesendingene i NRK,
programredaktør Gunnar Ny
gård, en orientering orn seson
gens sendinger og sendeforhold
for Velferdsrådet og telegrafi
ster i Kvalfangsten.

1 år ser han ikke fullt så lyst
på situasjonen som tidligere.

Forholdene i eteren blir sta
dig vanskéligere. Som eksem
pel på utviklingen kan nevnes
at i 1936 var det, innregistrert
ca. 2600 kringkastere på kort

bølgen, et tall som idag er
steget til omtrent 6000. Følgen
er at det har blitt meget trangt
i eteren.

I. Geneve var det -en-inter--
nasjonal konferanse i 1959 ar
rangert av IFRB, International
Frequency Régulation Board,
som forhandlet om kortbølge
trafikken. Der oppnådde man
enighét om alle de andre tje
nestehé på kortbølgen, men
kom ikke til noe resultat når

skjellige retninger daglig og
dekker således hele jordklo
den.

skjellig tid i de tidligere om
talte 8 senderetninger.

Foruten dette «program for
nordmenn utenfor landets
grenser» sendes hele rikspro
grammet daglig over kortbøl
gen. Av nye programposter
kan nevnes at vi har tenkt å
få i stand filmkronikker om
endel av de filmer kinobesty
rer Henrik Sandberg i Sande
fjord plukker ut til flåten.

Og programstaben?
Vi har 6 programfolk i

studio i Oslo og medregnet al
le de faste «løsmedarbeiderne»
landet over er nærmere 60
personer engasjert med kort
bølgeprogrammene. ,

....... Dette var Norge,
this was radio Norway, short-

Mandag: Stortingsnytt (når
Stortinget er samlet)Programredaktør Gunnar Nygård.

Hvilke sendinger egner
seg best for hvalfangerne på
feltet?

idretttsoversikt
det gjaldt kortbølgekringkast
ingen.

rapportskjemaer, som er litt
mer utfyllende enn de man
hadde før,' og disse skjemaene
vil bli sendt ut til telegrafi
stene. Dessuten anmoder jeg
telegrafistene om å varsle te
legrafstyrets radiokontor i
tjenestemelding over Rogaland
Radio hvis det skulle inntreffe
så alvorlige forstyrrelser fra
andre kortbølgekringkastere at
mottagerforholdene blir übru
kelige.

På spørsmål om hvordan
NRK står seg i «kampen om
bølgelengdene» svarte Nygård
at man inntil nu ikké' hådde
møtt så altfor store vanske
ligheter. For tiden har man litt
trøbbel med sendingene til
Nord-Amerika, der man kolli
derer med en sender fra Bra
sil. NRK har sendt henstilling
til Brasil om frekvensforand
ring, men har ikke fått svar.
Tidligere kolliderte NRK med
Japan, og her har man kom
met til et godt resultat.

Hva med utstyret?
Vi har et tipp-topp kort

bølgeanlegg ved Fredrikstad,
men senderne er gammeldagse
.og vi håper på noen nye med
større effekt om ikke alt for
lenge. I Fredrikstad har vi 30
—4O antenner på 50—110 me
ters master. Vi sender i 8 for-

Rogaland og Agder-nytt.
Tirsdag: Tirsdagsposten (aktu

aliteter), lokalnytt fraAv andre tjenester kan nev
nes forbindelsen mellom skip,
forbindelsen mellom land og
skip, telefont]enesten, fjern
skrivertj enesten, sikringstj ene
sten o. s. v. På disse områder
kom man frem til resultater og
fastbindende avtaler, men når
det gjaldt kortbølgekringkast
ingen kastet man overbord det
grunnlaget som var lagt på
tidligere kortbølgekonferan
ser efter krigen, i Atlantic Ci
ty, Mexico City og Rapalli i
Italia.

Litt forenklet kan man si at
forholdet er, at det blir over
latt de forskjellige administra
sjoner som har med kringkast
ing å gjøre, å forhandle direk
te når frekvens-kollisjon opp
står, mens det tidligere var
forutsetningen at IFRB skulle
ha truket opp retningslinjene.
Nu fungerer IFRB som obser
vatør og underretter de for
skjellige administrasj onene om
mulighetene for interferens,
altså kollisjon, på de samme
bølgelengder.

På grunn av denne nyord
ningen er det blitt enda mer
nødvendig med rapporter fra
kortbølgelytterne og derfor
har vi i NRK fått trykket nye

Kl. 17.00 norsk tid sender
vi mot feltet. Erfaring viser at
11 og 13 meter-båndet egner
seg best for disse lange distan
ser. Sendeforholdene er imid
lertid forskjellige til de for
skjellige årstider og de for
skjellige tider på døgnet. Vi
skifter frekvens fire ganger i
året efter en sesongoppdeling
satt opp av IFRB. Året deles
i fire: 1) (november—februar.
2) (mars—april). 3) (mai—
august), 4) (september—okto
ber). Vi må da et halvt år i
forveien sende fullstendig wave program»
frekvensplan til IFRB, som For musikkelskere kan det
gjør oss oppmerksomme på kanskje være av interesse at
mulighetene for kollisjon med
andre stasjoner.

Når vi skal legge opp sen
dingene efter forholdene på de
forskjellige tider av døgnet
står vi overfor den vanskelig
heten at de beste sendetider
svært sjelden faller sammen
med de tidene da folk liker
best å lytte til radio.

Nye programmer denne

: Vestlandsfylkene.
Onsdag: «Postkassa» (ønske

musikk), nytt fra Nord
mansforbundet (hver før
ste onsdag i måneden),
Troms og Finnmarksnytt.

Torsdag: - Utenrikskronikk,
Nordland og Trøndelags
nytt.

Fredag: Den norske sjømanns
misjon/kirke og misjon,
skipsfartsnytt.
Vestfold- og Østfoldnytt.

Lørdag: «Postkassa». Tele
mark, Hedmark og Opp
landsnytt.

fanfaren som er på eteren før
og efter kortbølgeprogramme
ne er laget av Øivind Berg og
bygget over det eldste norske
musikktema som er registrert,
en fanfare som er bygget med
henblikk på å bryte gjennom
alle forstyrrelser.

Fly lander på 150 meter.
Ved hjelp av to ekstra jetmoto

rer har man klart å bringe land
ingslengden for Herkules propjetfly
ned til 150 meter. Jetmotorene blå
ser en kraftig luftstrøm under vin
ger og flaps, så landingsfarten kan
skjæres betydelig ned. Landings
lengden er ikke større enn fem
ganger flyets egen lengde, og det
svarer omtrent til en bils bremse
distanse når den kommer med 40
kms fart. ,'

Faste poster i kortbølge"
sendingene over
Fredrikstad

Søndag: Oslo-, Akershus- og
Buskerudnytt, idrett.

sesong?
Vi følger stort sett de sam

me retningslinjer med spesial
program på 1 time og 15 mi
nutter som blir sendt til for-

HVALFANGERNES ASSURANCEFORENING
GJENSIDIG

SANDEFJORD

Forsikrer alle slags interesser i fraktfart oq fangstfart

TELEFON: SENTRALBORD 63 464

:,;lllll»lll^^

skips

malivi

CHROMAX

SINKKROMATPRIMER

BATEX

FIX

GRA BLYMONJE

K. K. MALING

Gasten er med i alte »strßk»

SANDEFJORD

ASSURANCE «]Hm

FORENINGEN l^fiJsJ1

STIFTET 1897 • GJENSIDIG*

Forsikring av:

Reders ansvar overffor tredjemann (Protection & Indemnity)
Hyre- og effekter Opphold ved streik

KORS IK RINGS BEST AND: 10 500.000 br. reg. tonn

Stortingsgt. 18, 7. etaeje
OSLO

Avdelingskoratorer
KOBENHAVN
STOCKHOLM

&ians Spette>
Etatotert 1&01

SANDEPJORD

Telefoner:

Skibshandel / En gros 66 744 - 62 365
COLONIALHANDEL:

Avd. Centrum . . . ... .. . . 62 127 -63 678
« Breidablikk ~ . ;. . - 66 261
« Framnces 77 j#s

MOORE-McCORMACK

LINES

American Scantic Line

Regelmessige seilingermellom U. S. A.s

bg Norge og vice versa.

Moderne skip, gjennomsnittsfart 17 y 2 knop,
utstyrt med tanker'for transport av olje,

samt fryse- og k}olenmi.

Agenter i Sandefjord:

STOKKEN & STENSETH

Telefon centralbord 66 295.

SiKKSRHST !

jgjj ~... ._ -. ' eTW"*

NERA
SKIPSRADIO

-Hr*mmmjaiim RCA

RADAR

HI1J lltllllllllHl
ATIAS

EKKOLODD
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Hvalfangstnummer 1960.

Hvalmerkninger og de videnskapelige under
søkelser har gitt verdifulle oppfysninger

The Middle Docks & Engineering Co. Ltd.
Managing Director: Sir Lawrence Edwards

DRY DOCK PROPRIETORS
SHIP, ENCINE & BOILER

REPAIRERS
5500 hval merket fra 1032 1059

I sin forelesning for stu
dentene ved Handelshøysko
len ga høyesterettsadvokat
Frithjof Bettum en rekke
interessante opplysninger
om den moderne hvalfangst,
om de veldige fangstfeltene
rundt om Sydpolkalotten og
om de erfaringer og viden
skapelige undersøkelser som
er gjort om lival og fangst
muligheter. Vi tillater oss å
gjengi et utdrag av foredra
get :

vinteren parrer dyrene seg der og unge
ne blir født i disse områder. Denne vand
ringen kalles gjerne hvalens forplant
ningsvandring. Efter de nyeste iakttagel
ser mener man at finnhvalen blir kjønns
moden i alderen 2—5 år. Vi vet ikke med
sikkerhet hvor gammel hvalen kan bli.
Det er på det rene,at den kan bli over
20 år gammel. I fangstsesongen 1958/59
ble det fanget 11 finnhval som var mer
ket i perioden 1934/1938. Disse finnhvcil
var da minst fra 21 til 24 år gamle. Van
ligvis får finnhvalen bare en unge <\i
gangen. Drektigheten varer i' W/i måned
og man regner vanligvis med at finn
hvalen får en unge hvert annet år. An
lagelig er fødselshyppighete i noe høyer?,
'w de kjønnsmodne hunner som ble fan
get i perioden 1952—1956 hadde 64 pro
sent fostre.-Dette skulle tilsi en fødsels
lyppighet av 0,64 Unger pr. å .

I 195 S tok engelske forskere
i bruk en ny metode til aldersbestem
melse som grunner seg på det forhold
a: den indre del av øregangen hos bar
dehval er tilproppet av en vokslignende
plugg. Under studiet av hvalens hørsel
oppdaget man at pluggen hadde tydelige
vekstsoner. Ennu har vi ikke noe ende
lig bevis for at antallet av vekstsoner
står i noe bestemt forhold til alderen,
men hvis metoden holder hva den synes
å love, blir det også mulig å bestemme
alderen på gamle hval.

Hvis man kan foreta pålitelige alder--
;)estemmelser av hval som fanges, vil
nan efter våre vitenskapsmenns menirg
!ia den sikreste metode til å beregne be
standens totale dødelighet. Det vil si
>åde den naturlige avgang og den dø.de
ighet som skyldes fangst. Det forutset
es da blant annet at fangstens alders

fordeling er representativ for aldersfor
ehngen i bestanden.
Det er også nødvendig å ha kjennskap

il rekrutteringen av bestanden. Den kan
.)eregnes under forutsetning av tilstrek
kelig kjennskap til vedkommende arts
forplantningsbiologi. Jeg har tidligere
.agt litt om dette.

Length.
No. 1 34a Ft.
No. 2 477 Ft.
No. 3 500 Ft.
No. 4 640 Ft.

Breadth at Eratrance. Draught on Sill
48 Ft. 18 Ft.
58 Ft. 21 Ft.
64 Ft. 23 Ft. 6 ins.
80 Ft. 26 Ft.

Dimensions of Dry Docks:

Electric Light and' Power Equipnent. Air Compressor Service.
Electric Travelling Cranes serve all1 Dry Docks & Quays.

tepairing Quays
longs ide Work

shøps 1480 feet.
S p e c i a 1 Faci 1 i t i e s for
Tankers and Diesel Engined Vessels Repairs.

Den pelagiske fangst i Sydishavet fo
regår i de enorme havområder som
strekker seg rundt hele sydpolkalotten.

Fangsten foregår stort sett mellom 50
og 70° syd bredde i et belte rundt hele
kloden. For å illustrere områdets stør
relse kan jeg nevne at det tilsvarende
område på den nordlige halvkule vilk
strekke seg rundt hele jorden fra syd
spissen av England i syd til Nordkapp
i nord.

MIDDLE DOCKS, SOUTH SHIELDS
DAY & NIGHT Telephone Service: So. Shields 696 (5 lines). Grams: «REPAIRERS», So. Shields

Det er nedlagt

jt stort vitenskapelig arbeide, for å skaf
fe materiale og finne metoder til å >e
regne den beskatning som hvalbestanden
i Sydishavet skulle kunne tåle. Det sier
seg seiv at det ikke lar seg gjøre å fore-
La noen hvaltelling i disse enorme hav
områder. Man mener imidlertid å kunne
komme langt ved hjelp av mere indi
rekte data.

På 60° syd bredde kan man seile rundt
hele jorden uhindret av land. Hvis Vi
tenker oss at det samme var tilfelle på
den nordlige halvkule slik at vi, ved sta
dig å seile vestover fra Bergen som lig
ger omtrent på 60° nord bredde, ville
komme tilbake til utgangspunktet, ville
turen la opp imot 40 døgn med et skip
som gjør en fart av 12 knop. Med det
samme skip ville det ta oss vel 4 døgn
å seile nordover fra sydspissen av Eng
land til 70° nord bredde.

Ved å sammenligne

total dødelighet og rekruttering, kan man
gjøre seg opp en mening om hvordan
bestanden reagerer på beskatningen. Når
den totale dødelighet svarer til rekrut
teringen, har man en indikasjon på at
bestanden tåler beskatningen. Hvis døde
ligheten overstiger rekrutteringen, er be
skatningen for stor og bestanden min
ker. Hvis det omvendte er tilfelle, økér
bestanden.

Det er i tidens løp foretatt merking av
hval i Sydishavet i stor utstrekning. Fra
1932 til 1956 er 3et merket omkring 5 500
blåhval, finnhval og knølhval. Til og
med 1952 var vel 300 merkede hval fanget
igjen. På grunnlag av det materiale som
derved er fremkommet, har man fått ut
videt kjcnnskapet til hvalens vandrings
forhold og også viktige opplysninger om
dyrenes aldersforhold.

I de siste år
har det vært tillått å fange hval i hele
det havområdet jeg har nevnt. I årene
fra 1938 til 1955 var Stillehavssektoren
hikket for fangst.

Seiv om fangstfeltene er kolossale i ut
strekning, er den råstoffkilde som hva
len representerer ikke u-uttømmelig. Det
har tidligere vist seg at andre mere bc
grensede feiter er blitt ulønnsomme, for
di hvalbestanden ikke har tålt beskat
ningen. Det samme vil bli tilfelle i Syd
ishavet hvis beskatningen over en lengre
periode blir for stor. Dette vil kunne
inntreffe, spesielt fordi hvalenes evie
til fornyelse av bestanden er relativt li
ten.. Det er finnhvalen som utgjør den
aller vesentligste del av fangsten i våre
dager.

Det sier seg seiv at også andre teore
tiske iakttagelser og beregningsmåter, i,
første rekke de som er basert på ek
sakte målinger av dyrenes lengde, nar
vært og fortsatt er av betydning ved de
undersøkelser som foretas for å vur
dere en hvalbestands reaksjon på be
skatning. Vi har også fangstfolkenes egen
vurdering bygget på lang tids erfaring,
og vi kan sammenligne fangsten pr.
hvalbåtdagsverk over lengre perioder.

Når det gjelder

aldersbestemmelse skal jeg nevne tre for
skjellige metoder som har gitt verdifall
hjelp. I slutten av tyveårene undersøkie
engelske forskere de såkalte gule lege
mer i ovariene hos kjønnsmodne blå- og
finnhval. De fant at antållet av gule K--
gemer kunne brukes som et tilnærmet
mål på alderen hos hunner, fordi hver
eggløsriing efterlater seg et gult legeme
i ovariene som senere kan registrerea.
Senere har også andre forskere ben>l
tet seg av dette forhold som et grunn
lag til aldersbestemmelse.

Hvalen trekker

stort sett i nord-syd retning mellom er
næringsområdene i Sydishavet og for
plantningsområdene i varme hav slik at
den bestand som hører hjemme i for
skjellige sektorer av Sydishavet, til en
viss grad er stedbUnden. Det medfører
at beregningsmetodene må anvendes iso
lert for forskjellige havområder.

Ut fra ét biologisk synspunkt ville man
oppnå' den ideelle løsning hvis man
kunne begrense beskatningen av hvalbe
standen slik at denne ble opprettholdt,
eller om nødvendig øket til en forsvarlig
størrelsesorden. Også ut fra mere lang
siktige forsyningsmessige og økonomiske
betraktninger ville dette være riktig.

I 1940 viste norske og russiske forskere
uavhengig av hinannen åt bardene har
vekstsoner som efter alt å dømme er
årlige. Fra da av har det vært mulig å
utvide aldersbestemmelse til også å om
fatte umodne hundyr og hanner. Meto
den har imidlertid sin begrensning, idet
bardene er utsatt for slitasje i spisse.i.
Når dyrene er eldre enn 5 år, er det ikke
mulig a avgjøre hvor mange årlige veksl*-
soner som er slitt bort. Allikevel har
metoden gitt viktige resultater.

Finnhvalen
finnes i alle hav. Den foretar bestemte
årlige vandringer. I vårmånedene vand
rer den mot høyere breddegrader i nord
eller syd fordi planktonoppblomstringen
da er stor-i disse områder og dermed
følger gode åteforhold. Vi kaller denne
vandring mot høyere breddegrader i den
lyse årstid for hvalens næringsvandring.
I løpet av høstmånedene trekker hvalen
igjen mot lavere breddegrader og om

F.P. «SOUTHERN VENTURER» T.S.M.V. «ARENA» F.P. «SOUTHERN HARVESTER»
(Mtessrs. Chr. Salvesen & Co.) (A/S Alida-Rudolf Kure Olsen, Kr.sand) . (Messrs. Chr. Salvesen & Co.)

Det 13. pelagiske
mesterskap i bridge

Drastiske
restriksjoner
av fangsten

NIEUWEMATEXN.V.lår får hvalfangstekspedisjo
nerie med seg irmbydelser til
det 13. pelagiske mesterskap i
bridge.

Når vi tenker på at det er en
såkalt «lukket» turnering er det
veldig oppmuntrende at man
hvert eneste år kan samle over
120 deltagere. Vi skal huske på
at det bare er aktive hvalfan
gere som får anledning til å
delta.

nok mere og mere på selve kon
kurransen. Fra den første tur
nering ombord, og inntil de er
hjemme igjen 'er det hvalfan
gernes bridgeturnering som
spøker i bevisstheten.

TANKINSTALLATIONS

Vlaardingen - Botlek

Anbefaler Hval- ROTTERDAM - Westerlaan 10
Det trenes virkelig energisk

ombord i hver ekspedisjon, og
flere velferdskomitéer har so
gar henvendt seg til oss for å
få de samme slipper etc, som
vi bruker under hvalfangertur
neringen, med seg ut. Det er
selvfølgelig én fordel å være dus
med materiellet når man setter
seg til kamp om et pelagisk
mesterskap i bridge.

Tel. 11.01.70 - Telegr.adr.: NIEMATEX

fangstkommisjo-
cAnlmal and

Man kan spørre seg seiv hva
grunnen kan være til denne
enestående interesse. Slik tur
neringen har utviklet seg er det
vel i første rekke bridgen som
konkurransesport som er blitt
det samlende midtpunkt. I de
første årene var det nok helst
fest og moro som trakk. Slik er
det heldigvis for mange frem
deles.

nens vitenskape-
cDegeiabie

lige underkomité
AMSTERDAMSCH TANKOPSLAGBERIJP

ØiU and S-ato«AMATEX»RV.Hvalfangstkommisjonens vi
tenskapelige underkomité had
de møte i London i sommer.
Der møtte vitenskapsmenn fra
Storbritannia, Japan og Russ
land. Fra Norge møtte professor
Johan T. Ruud som observatør.
Nederlands representant hadde
meldt forfall. Frankrike, New
Zealand og Australia, „som alle
har interesser i kysthvalfangst,
var representert i møtene. I
den rapport som ble utarbeidet,
gjennomgår komiteen det ma
teriale som forelå både fra Syd
ishavet og fra andre fangstfei
ter og béhåhdler hver enkelt
hvalart for seg. I en enstemmig
konklusjon som angår både blå
hval, finnhval og knølhval, sier
komiteen at den for at hvalbe
standen skal bevares, anbefaler
drastiske restriksjoner av fang
sten av alle tre arter. Dette må
skje ved ytterligere beskyttelse
av blåhvalen i Antarktis, ved
total fredning av knølhval i be
stemte havområder og ved en
vesentlig reduksjon av finn
hvalfangsten i Antarktis.

Når karene vel får installert
seg ombord vil innbydelser og
resultatlister bli nøye studert og
kommentert. La oss derfor og
så denne gang gjengi alle tid
ligere mestere:

AMSTERDAM De Reuterkade 120 SPECIALITY,

42 212 - Telegr.adr.: TANKSTORAOE Storage of x
WHALEOIL
SPERMOIL- and
FISHOILS.

I de senere årene satses det

Arne Jacobsen/Andreas Kihle, «Southern Vénturer»
Arne Eriksen/Kristian Johansen, «Norhval»
Oskar Nilsen/Hans Skovly, «Southern Harvester»
Karl J. Kristoffersen/Nils Nordmannbo, «Norhval»
Ove Kalleberg/Odd Kopstad, «Pelagos»
Trygve Backman/Jostein Manger, «Southern Harvester»
Gunnar Flåten/Arne Buen, Leith Harbour
Arne Larsen/Jacob Kristiansen, «Kosmos IV»
Werner Andersen/Arthur S. Pettersen, Grytviken
Jacob Kristiansen/Gunnar Strand «Kosmos IV»/
Thorshøvdi
Gunner Mikkelsen/Kristian Johansen, «Norhval»
Jacob Kristiansen/Arne Larsen, «Kosmos IV»
og Kristian Johansen/Gunner Mikkelsen, «Norhval»

HAJVSAMATEX
Køhra & Kuyper K.G.

HAMBURG - Domstrasse 9.

33.11.71 - Telegr.adr.: HANSAMATEX

De fleste av disse vinnerne
vil nok starte påny, mens en
haug av de andre vil ta mål av
seg til sitt første pelagiske mes
terskap.

ombord, og ved å samle påmel
delser og startkontingenten

Så er det bare for oss å håpe
at dere får en yellykket sesong
hvor og fangstforholdene
blir de beste.Også under den kommende

hvalfangerturhering vil premi
ene bli holdt i sølv. Det er ikke
mange bridgeturneringer som
har maktet å holde på med det,
men det er en egen stemning
over et premiebord hvor det
blinker i det edle metall.

La oss i bridgereciaksjonen
også ønske dere vel møtt på
Farris Bad neste år til en ny
hyggelig kamp om det pelag
iske mesterskap i bridge, 2.—4.
juni.

skrivninger og sikres fortjene
ste som også dekker utbytte til
aksjonærene. På denne garanti
er det hittil utbetalt omregnet
til norske penger ca. 65 millio
ner kroner. I siste sesong pro
duserte fl. k. «Willem Barendsz»
med 13 hvalbåter 141031 fat
hvalolje, d.v.s. 7,6 prosent av
totalkvantumet i en fangstse
song som var 21 dager lengre
enn den som var tillått for de
andre nasjoners fangstekspedi
sjoner. Nederlands andel av
hvaloljeproduksjonen i hele ef
terkrigstiden utgjør 5 prosent.

MORICE, TOZER & BECK LIMITED
La oss heller ikke glemme de

flotte vandrepokalene som er
oppsatt av «Abraham Larsen».
Det skal spilles om dem i 5 år.

Den hollandske

kvalfangst

INSURANCEBROKERS

27 CLEMENTS LÅNE, LOMBARD STREET, LONDON E. C. 4
Når vi skal sende en liten av-,

skjedshilsen til våre venner om
bord i de forskjellige kokerier,
vil'vi gjerne sende en ekstrahil
sen til alle som påtår seg bry-

AND AT LLOYDS65 mill. kr. i statsbidrag
Den nederlandske stat har

som bekjent garantert det hol
landske selskap som driver
hvalfangst. Tilskuddet har vært
så stort at selskapet har kun
net gjennomføre rommelige av

TELEPHONES: MANSION HOUSE 9132
TELEX: LONDON 28 402

TELEGR.ADR.: TOZER, LONDON

deriet for oss arrangører om
bord i hvert kokeri. F. eks. ved
å få innbydelser gjort kjent
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Hvalfangstmunmer 1960.

©f m& norak eik til en
sydafWkanak vintønne

eller annen måte å få skrapet
sammen så mange penger at de
kunne komme tilbake til gam
lelandet.

Den uyd-afrihanHhe vinen er blitt en
hurd konhurrent fli den europeiskeVi gjør et kort opphold i

universitetsbyen Stellenbosch,
men det er midt i ferietiden,
så ingen studenter skal av el
ler på toget. De har søkt til si
ne hjemsteder, enten for å vie
seg ferielivets gleder eller
skaffe seg arbeide, så lomme
boken kan være litt solid når
kravene om avkobling også
melder seg i studietiden. Mel
lom stasjonstrærne kan jeg så
vidt skimte noen av universi
tetsbygningene, og en med
passasjer kan fortelle meg at
det er teologiuniversitetet som
ligger nærmest.

Vmen /ogres / tanker som tar så meget ot en

17.000 tonns tankbåt kan flyte
så mange årene siden han var
i sitt gamle hjemiand. Da kri
gen kom til Norge i 1943 meld
te han seg som frivillig til de
norske styrkene, og turen gikk
fra det forholdsvis sikre Syd-
Afrika til det svært usikre
Storbritannia. Han ble innrul
lert i de norske styrkene, og
mesteparten av krigstideh til
bragte han i Skottland. Da
freden kom i 1945 var han
blant de første som kom til
hjemlandet, men efter at job
ben var gjort i fredsåret og
dimitteringen kom, dro han
tilbake til Syd-Afrika. Johan
nesburg ble hjembyen de før
ste årene, men det lå mulig
heter i Paarl. Vinindustrien,
fruktpakkerne og konserves
fabrikkene trengte etiketter,
innpakningspapir og andre sor
ter papir, og i Paarl var det
behov for en trykkeribedrift.
Den ble bygget i nærheten av
de -bestående bedrifter, og med
en nordmann som trykker ble
driften satt igang. Men det
skulle vise seg at det var be
hov for annet enn papir med
påtrykk,, også fint silkepapir
til innpakning av frukt og
vinflasker var det marked for,
og en kuttemaskin ble inn
kjøpt. Trykkeren, en Oslo
mann, var fagmannen og di
rektør Rohde administratoren
med den merkantile utdannel-
sen, og snart ble papir i alle
mulige slags utgåver levert
fra Cape Råppers i Paarl, til
bedriftene over hele Syd-Afri
ka. Og det meste av papiret
var norsk, noe av det kom til
Cape Town med M.s «Tatra»,
et ikke ukjent skip for meg.

Paarl har en meget stor vin
fabrikk, KWV, det er de afri
kanske forbokstavene som står
for Cooperative Winegrowers
Association of ; South Africa
Ltd., og det var dit direktør
Rohde kjørte meg. Vårt besøk
var forberedt, og snart kom en
hyggelig omviser, som lurte på
om vi ville tillate at han også
tok med noen besøkende syd
afrikanere, to farmere, som er
aksjonærer og deres familier.
Det var vi som var gjester, og
for oss betød utvidelsen av
besøkstallet bare at jeg fikk
høre enda litt mer av det
merkverdige blandingssproget
som kalles afrikaans. Det lig
ner hollandsk, men det har
fått en rekke andre ord med
seg under sin utvikling i lan
det der syd. Omviseren spurte
høfligst om jeg kunne afri
kaans, og da jeg benektet det
gjorde han straks oppmerksom
på at alt ville bli sagt på en
gelsk først, derefter afrikaans.

konkurransen med de innar- tige data angitt, og på hoved
kontoret kan man følge en
vins prosess til den minste de
talj. Her står rensligheten i
høysetet, fra frukten er vasket
til vinen tappes i de store
kummene under bygningene.
Hvilken katastrofe ville det
ikke være om en tønne vin
ble eddik! Med eddiksoppen i
en bygning kunne man oppgi
vinleggingen for noen år.

beidede vinland, Frankrike,
Portugal, Spania og Tyskland,
men på Ottawa-konferansen i
1932 ble sydafrikansk vin gitt
en særfordel i Storbritannia og
det ga fotfestet.

Efter hvert er markedet blitt
utvidet, og seiv om mange vin
skjønnere fremdeles føretrek
ker europeisk vin, er det opp
merksom på at den syd-afri
kanske ikke ligger tilbake kva
litetsmessig. Det er også euro
peiske vintyper som eksporte
res, og for at dé ikke skal
skille seg ut fra de europeiske
sørger produsentene blant an
net for at rhinskvintyper tap
pes ,på rhinskvinflasker. '
Og fra vinproduksjonen er ik
ke spranget så langt tik bren
nevinsproduksjon. Syd-afri
kansk konjakk er blitt kon
kurrent til den franske. I
menge ligger imidlertid den
hyd-afrikanske eksporten en
nå langt efter den franske.

4500 FARMERE
SOM EIERE

—= Det blir varmt idag, sier
direktør Johan Rohde da
han viser meg ut til sin pri
vatbil, og han trengte ikke å
si det. Allerede nå, og det er
fremdeles 2 x/2 time til solen
står på sitt høyeste, har kvikk
sølvsøylen, dratt seg opp til 40
grader celsius i skyggen. Vin
den får ikke tak her inne i da
len, som er omgitt av høye
fjell på alle kanter, unntatt
mot vest. hyor elven, jernba
nen, hovedveien og farmer de
ler åpningen, men derfrå blå
ser det sj elden på sommerti
den. I de fjellene, sier di
rektør Johan Rohde og han pe
ker mot syd mot noen sylhvas
se tinder er det alminnelig med
sné i flere måneder om vinte
ren. Sne, tenkte jeg, og jeg så
for meg det hvite, rene teppet
som brer seg over et norsk
landskap når den første sne
har lagt seg i desember.

NORSK EIK

I TØNNENE

Syd-Afrika importerer eik
fra Skandinavia til sine vin
tønner, som regel er det portu
gisere som står for oppsettin
gen. Portugiserne er suverene
på området, men de kan også
gjøre feil. De glemte å under
søke gulvet i .en hall da det
ble bestemt å sette opp fem
store tønner, hver på 225 000
liter. Da tønnene ble fylt svik
tet gulvet, og de fem måtte
tas ned igjen.

Denne tønne ruramer 225
eti. flaske pr. dag. Ved siden

000 liter vin, og det vil ta 740
av tønnen står direktør Johan

år å tømme den hvis en drakk
Rohde, Paarl.

Et par timers togreise øst
for. Cape Town, inne mellom
fjellene ligger Paarl og når
man nevner byen begynner
syd-afrikanerne å snakke om
viri og vinindustri og om frukt
og fruktkonservering. I de lu
ne dalene, som kan bli like
varme som alminnelige norske
drivhus, trives frukten meget
godt, hvis da ikke sommeren
blir altfor tørr. Farmerne, som
engång strevde hardt for å få
endene til å møtes, dengang
de drev alminnelig jorddyrk
ning eller hver for seg for
søkte med vinproduksjon er
blitt velholdne borgere i dét
syd-afrikanske samfunn. Hvert
distrikt har spesialisert seg,
noen har valgt druestokken,
noen epler og pærer og noen
ananas, ferskner eller andre
varmekrevende fruktsorter.

;Med alle gode ønsker om en
bra tur og håp om at varmen
ikke-skulle bli for hard ble jeg
sendt ut fra det, norske gene
ralkonsulat. Generalkonsul
Fleischer og visekonsul
B 1i x hadde sørget for kon
taktmann i Paarl, direktør Jo
han R o h d e. Han står på sta
sjonen når De kommer, sa
generalkonsulen idet jeg forlot
kontoret.

strekninger og litt skog. Mel
lom trærne er våningshuset
reist, slik at det kommer i
skyggen og jeg kan se små
svarte barn leke i sanden. En
kelte større farmer ligger litt
tilside for jernbanen og hoved
veién, og de hvite murbygnin
gene minner meg om holland
ske bondebruk. Det er forøvrig
ikke så merkverdig at den
hollandske arkitektur preger
bygningene, for svært mange
farmere er av hollandsk opp
rinnelse, og de øvrige ville vel
ikke, skille seg ut, og derfor
valgte de også å bygge i hol-

landsk stil. Noen av dem skal
være efterkommere av. nord-.
menn, som engang forsøkte seg
som hvalfangere på stasj onene
langs vest- og sydkysten av
landet. De måtte under krigen,
da stasjonene ikke. ble drevet
og da krisen, i 20- og 30-årene
stoppet en rekke.av dem, fin
ne seg et annet yrke og man
ge valgte da landbruket. For et
forholdsvis lite utlegg kunne
man skaffe seg et stykke land,
men ikke alle var heldig i sitt
valg. De siet hardt de , første
årene, og det var nok noen
som måtte gi opp, for på en

HUGEHOTTENE
DYRKER VINDRUEN Men hvorfor eik fra

Skandinavia? Syd-Afrika har
seiv mye eik. Den syd-afrikan
ske eiken vokser for raskt, og
veden blir ikke tett nok til å
benyttes i en vintønne. Eike
tønnene må være laget av hard
ved, og eiken fra Syd-Afrika
er løs. Vi må forøvrig helst
til Sverige for å få eik, for
Norge har lite å sende oss, si
er direktør Johan Rohde, men
man regner den norske eiken
for å være den beste. Portugal
eksporterer også litt eik, men
den har ikke den skandinavi
ske kvalitet.

De franske hugenotter, som
kom til Syd-Afrika i 1688, tok
med seg vindruestokken fra
Europa, og i dalene ved
Frensch Hoeck og Viljoens
Pass syd for Paarl fant de fin
jord for planten. Deres efter
kommere fortsatte dyrkingen,
og dyrkingsområdet blir sta
dig utvidet.

Vi har ikke så meget vin
på lager, sier omviseren, bare
65 millioner liter, men hos
farmerne har vi lagret 225
millioner liter. Årets produk
sjon er ikke startet, men hø
sten er begynt, og vi venter
de første store • fruktsendin
gene. Vi står inne i en av de
store hallene, og på rad ligger
vintønnene som skal til motta
gere verden over. Foran meg
ligger det en rad hvor A/S
Vinmonopolets merke er malt,
og under står det Oslo, Bergen,
Trondheim. Det er en brandy,
sier omviseren, og tønnene blir
i disse dager. sendt til Cape
Town og derfrå med skip til
Norge. På andre tønner er det
malt Liverpool, London, Ber
lin Freetown. Det afrikanske
marked er svært viktig for oss,
og det ser ut til at afrikanerne
liker vår vin, forteller han vi
dere, og vi har sendt store
mengder vin til Ghana, som nå
skal feire sin frigjøring fra
Storbritannia.

Direktør Johan Rohde er
norsk av fødsel, og det er ikke

B^7
13 millioner liter vin blir

årlig eksportert fra KWV, og
Syd-Afrikas samlede eksport
svarer til £ 1,3 millioner.
1954 har hittil vært det beste
året, men både 1955 og 1956
ligger fint an. Syd-Afrika dri
ver propaganda i en rekke
land for sin vin, og interessen
for den er stigende. Vi ser det
på mange områder, men helst
på de syd-afrikanske hotellers
og restauranters vinkart, som
har mistet noen av de fine
merkene. De går til eksport og
de betales så godt at det in
nenlandske marked har mistet
den, men man venter dem til
bake på kortene ganske snart.

Hovmesteren på Grand Ho
tell i Cape Town kom inn på
dette da jeg en dag spisté
middag der. Vår vin var ikke
eftertraktet av turistene tid
ligere, men nå velger de gjer
ne en av våre typer til sin
mat. Hvitvinen er i skuddet,

Morgentoget har ikke så
rftange passasjerer, ihvertfall
ikke på 1. klasse, som er for
beholdt de hvite. Noen få rei
sende, som fordyper seg i mor
genavisene gløtter opp hver
gang toget stopper, for å se
Hvor langt vi er kommet. De
er ikke interessert i omgivel
sene, sannsynligvis fordi de
har reist strekningen adskillige
ganger. Toget skal bringe dem
tirdéres arbeidsplass. Så meget
å se er det heller ikke, men
for meg er dette nytt, så jeg
følger med. Men forbi meg glir
bare det ensformige landska
pet' i Kapp-provinsen, i gult
Og grått efter langvarig tørke,
avprutt av små oppdyrkede

Vi står på en vinkum som
rummer 23 millioner liter vin,
fortsetter omviseren, og det er
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En syd-afrikansk vintønne med et ikke helt ukjent merke.
Det er en brandy-type som skal sendes via jernbanen og linje-
skipene til mot ågeren i Norge.
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Norsk skipsfart
ikke at vi manglet erfaring,
men at våre småskipsredere på
et lavt fraktmarked ikke kun
ne hevde seg i konkurransen
med utlendinger som hadde
lempeligere arbeidstids- og be
manningsregler, og dermed
langt lavere driftsutgifter. Jeg
vil gi både myndighetene og
sjømannsorganisasj onene hon
nør for deres medvirkning til å
gi de norske regler en slik ut
formning at vår srnåskipsfart
kunne få noe bedre muligheter
for å konkurrere. Jeg vil imid
lertid gjerne samtidig under
streke at. betydningen av de
nye regler for småskipene står
og faller med at de blir prakti
sert på en livsnær måte.

I perioder hvor markedet ik
ke er så lavt at man må «skjæ
re inn til benet» for å seile ba
lanse, vil det ofte være en vur
deringssak å avgjøre hva som
fra et rent driftsøkonomisk
synspunkt i det lange løp er
den mest hensiktsmessige be
manning på et skip. Et rederi
kan gå inn for tekniske hjelpe
midler og gjennomføre rasjo
nalisering som sparer arbeids
kraft, men som øker kapitalut
giftene. Eiler det kan gå inn for
at mest mulig av vedlikeholdet
skal foretas av skipets egne
folk. I så fall må man holde en
besetning som er større enn
nødvendig for selve seilasen og
skipets sikkerhet. Et tredje al
ternativ er å overlate en stor
del av vedlikeholdsarbeidet til
verkstedene. Hva som er for-

nuftigst, vil være avhengig av
mange faktorer. Hva som er
sikkert, er at det må gå ut over
konkurranseevnen hvis skipets
samlede besetning er fastlagt
ved statiske og faste normer
knyttet til tonnasje og heste
kraft, slik at rederiet ikke kan
tilpasse driftsmåten efter hva
som er best mulig i det enkelte
tilfelle. Det. som alle erkjenner
nødvendigheten av, er regler for
at skipene bemannes og ved
likeholdes slik at sikkerhets
hensynene er tilgodesett, men
rederiene må seiv få vurdere
om vedlikeholdsarbeidet mest
økonomisk og praktisk bør fo
retas ombord ved egen beset
ning eller ved verkstedene.

Når jeg nevner dette, er det
også fordi den tekniske utvik
ling har bidratt sterkt til å let
te arbeidet ombord i skipene.
Men i skipsfartsnæringen har
man ikke på samme måte som
bedriftslivet i land kunnet ta
konsekvensene av utviklingen.
Skipenes bemanning er fast
lagt gjennom offentlig beman
ningsskala og tradisjon, et
grunnlag som er for stivt under
den tekniske utvikling vi er op
pe i. Jeg håper at våre myndig
heter og sjømannsorganisasjo
nene sammen med representan
ter for rederiorganisasjonene
vil vurdere dette problemkom
pleks på en realistisk måte. Det
kan være avgj ørende for vår
konkurranseevne og også for
våre muligheter på lønnspoli
tikkens område.

Fortsatt fra side 9 ne by på gode arbeidsvilkår.
Også på dette felt har det
skjedd en betydningsfull utvik
ling i siste 10-årsperiode. Det
er imidlertid to vesentlige ting
som jeg i den forbindelse vil
peke på. For det første: Skal
norske skip klare seg på et lavt
marked, må utgiftene på denne
konto holdes innenfor den sam
me ramme som våre konkur
renter er bundet av. Ellers kan
de akseptere råter som ikke vil
gi oss balanse. Og for det an
net: Mannskapsutgiftene er' ik
ke bare avhengig av hyreskala
og sosialutgifter, men i høy
grad også av hvor mange mann
det skal betales hyre til. Beset
ningens størrelse bestemmer de
samlede mannskapsutgifter >g
derved også rederienes lønns
betalingsevne når vilkårene for
den enkelte mann skal fastset
tes. En rasjonell besetning gl"
øket lønnsmulighet for den en
kelte sjømann, foruten at den
skaper en øket konkurranse
evne.

ser mer på sjømannsutdannel
sén. Man vil da få en dobbelt
virkning:

For det første vil bedre kva
lifiserte folk gi større effektivi
tet og bedre økonomi ombord
og derved styrke norsk skips
farts konkurransemessige posi
sjon.

For det annet har man her
en vei som i høy grad vil kunne
bidra til mer varig å løse sys
selsettingsproblemene. Norsk
skipsfart har i løpet av de siste
3 år skaffet nye, stabile stillin
ger til et par tusen mann pr.
år, på tross av depresjonen på
fraktmarkedene. En stor del av
disse sjøfolk er kommet fra di
strikter hvor man ellers har
sysselsettingsproblemer.

Et typisk Frensch Hoek-1 andskap. Det var her de franske hugenotter sin vin
druedyrking. Fjellfonnasjonene kan minne om Vestlands-na tur.

Direktør Rohdes forslag om at
han kunne oversette fra afri
kaans til norsk for meg, ble
bestemt, men høflig avvist.

vin som skal sendes ut på
markedet. Når vinen er fer- og det er enkelte typer som

mange mener er bedre enn de
europeiske. Sammen med vår
gode fisk er vår hvitvin en
herlig sak, sa han idet han
gjorde et lite tegn med den
høyre hånden og en indisk vin
terner var straks på plass.
Gi denne herre en halv flaske
Niederburger, og den indiske
kelneren forsvant omgående.
Niederburgeren smakte for
treffelig, og da regningen kom
fikk jeg ordre om å kvittere
for det jeg hadde mottatt. Di
reksjonen ønsker å gjøre d-atte
for Dem, var kelnerens kom
mentar.

dig på tønnene, blir den tappet
ned i de store betongkummene
under hallene, og en slik kum
inneholder så meget vin at et
alminnelig stort slagskip kan
flyte. 23 millioner liter vin
svarer forøvrig til ruminnhol
det på en flytedokk som kan
ta skip inntil 17 000 tonns dw.

Driftsutgiftene
Driftsutgiftene er selvsagt ut

slagsgivende for konkurranse
evnen, men en stor del av dem
er man her hjemme avskåret
fra å influere nevneverdig på,

de er felles for alle skip,
uansett flagg. Enkelte viktige
utgiftsposter er dog nasjonalt
bestemt, enten av myndighete
ne eller av dem som direkte er
knyttet til skipsfartsnæringen.
En av disse postene er mann
skapsutgiftene.

Vår skipsfart er både inter
essert i og avhengig av å kun

— 4500 farmere eier fabrik
ken, fortalte omviseren, og
anlegget og selskapet ble star
tet i 1918. Det var harde tider
for de syd-afrikanske druedyr
kere dengang, og deres pro
dukter møtte store vanskelig
heter på det åpne marked.
Selskapet konsentrerte seg
først om det syd-afrikanske,
og da det var bearbeidet be
gynte det sin virksomhet uten
for landets grenser. Det var
imidlertid vanskelig å ta opp

Vi har sett et klart eksempel
på dette når det gjelder norske
skip. Det var skremmende tail
en analyse av situasjonen brag
te for dagen i retning av at
utenlandske småskip overtok
stadig mer av farten også på
våre hjemlige farvann, mens
mange norske småskip måtte
gå i opplag. Årsaken var såvisst

Og vi fortsetter til lagerbyg
ningene med de store eiketøn
nene. De står på rad, og hver
enkelt av dem er nummerert,
og gangene mellom dem har
navn, slik at man ikke skal gå
feil, hvis en tønne skal under
søkes. På tavlene står alle vik Bjørgulv Iversen.
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Hvalfangstnummer 1960.

Aldri før i historien:

Moden hvefe,
bygg og havre

i Finnmark
 fa.

Oslo - Takket være en som
mer som savner sin like i
manns minne har man for
første gang i historien kunnet
høste modent torads-bygg og
hvete i Finnmark, nemlig ved
fylkets landbruksskole i Tana.
Her sår man hvert år, som
ledd i undervisningen, en del
kornslag, men hittil har man
bare fått vanlig bygg til å
modnes, skriver Sør-Varanger
Avis.

Bestyrer Arvid Ryan opply
ser at iår kunne man allerede
så tidlig som 20. august notere
vanlig bygg som modent. Den
10. september var så både hve
ten, havren og toradsbyggen
modent og det er såvidt jeg vet
første gang i historien at slikt
skjer her hos oss, sier besty
reren.

Høires lokalforen
inger innbyr til

konkurranse
Maskin skriver 150 brev

Ruskevtev på feltet om dagenOm pene premier i
Håndslag-aksjonen Brevåpner klarer 500 brer i minuttet

(HP) I forbindelse med
«Aksjon Handslag» har Høires
Centralstyre utskrevet en for
eningskonkurranse med pene
premier. Konkurransen bygger
på antall innhehtede Hånd
slag-konvolutter, og ved ut
regningen av sluttresultatet vil
det bli tatt hensyn til organi
sasjonsprosenten og til den or
ganisasjonsmessige gjennom
føring av aksjonen. Anmeldel
se til konkurransen skjer gjen
nom fylkesorganisasjonen.

Den seirende Høire-forening
vil få en formannsklubbe av
ibenholt, 2. premie er et stase
lig H-banner på stand, mens
forening nr. 3 får fritt kur
susopphold for sin valgleder.

Det var dårlig fangstvær i
Sydishavet siste sesong. Det
var mange erfarne hvalfange
re som kunne si at de ikke
hadde opplevet styggere vær
på 30—35 år. Og nåf hvalfan-,
gerne klager over hardt vær.
da skal det være så hardt at

en landkrabbe ville være i tvil
om skuta holder i det hele tatt!

tar seg ut under gange i hardt
vær (øverst). Det nederste bil
de er tatt da båten reiser seg
igjen og rister vannet av seg.
Hvalskytter Ragnar Bjørnevå
gen stod ved kanonen da det
øverste bilde ble tatt. På det
nederste kan han skimtes på

vei tilbake over jagerbroen.
Mannen i tønna holder seg
fortsatt på plass. Det er tørrere
der oppe!

Maskinene er i ferd med å re
volusjonere arbeidsplassene på
kontorene også. På mønstringen av
kontortekniske hjelpemidler på
Akershus Festning viser 36 norske
firmaer på 5000 kvadratmeter det
nyeste nye på områdene for auto
masjon, regnearbeid, skrivearbeid,
kartotek, arkiv, osv.

En trådløs personsøker til å ha
i lommen f. eks. må være prak
tisk ting når sentralborddamen ikke
vet sin arme råd.

Eller hva méd den helautomati
ske skrivemaskin som samarbeider
med stenografidamen og leverer fra
seg over 150 brev om dagen rik
tignok bare med standardretninger
Men litt av en «Maskin-hjerne» al
likevel.

sin plass den åpner 50 brev i mi
nuttet.

Men det er ikke bare maskinene
Været ga seg naturligvis og

så utslag i fangsten. Det kan
vi forstå bedre når vi ser
hvorledes hvalbåten «Thorørn»
(Thorshøvdi - ekspedisjonen)

som oppviser imponerende tall nu
tildags. På utstillingen vil også bli
fremvist den 35 år gamle tyske fru
Lore Alt som er i stand til å trykke
592 ganger på skrivemaskinen pr.
minutt feilfritt i 30 minutter
sammenhengende. Denne prestasjon
har skaffet henne den 3. VM-tittel
på rad.

Bildene er tatt av sivilinge
niør Ole Aanderud Larsen jr.
på fangstfeltet i vinter.
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Den dyreste kontormaskin på ut
stillingen koster et par hundre
tusen kroner. Men «dyrt» i egent -
lig forstand er ikke dette i elektro
hjernens tidsalder.

Et norsk forsikringsselskap har i
disse dager som det første fore
tagende i Norge kjøpt et anlegg
som koster 7,5 mill. kroner. Det er
et av de mest kompliserte elektro
niske databehandlingsanlegg som
lages i verden.

Nye norske
edelsfeneksperfer

På utstillingen finner man en
elektrisk brevåpner som åpner 500
brev i minuttet. Man får kanskje
ikke 500 brev i uken. Da kan den
manuelle brevåpneren være. på

Fire nordmenn har i år bestått
den gemrnologiske diplomeksamen
som kvalifiserer til medlemsskap i
verdens ledende organisasjon av
edelsteneksperter, Gemmological
Association of Great Britain.

De nye gemmologer er: Cand.
mag. Unni Havem, Oslo, gullsmed
Einar E. Christophersen, Sandnes,
gullsmed Arvid Øiesvold, Årnes, og
gullsmed Odd Øiesvold, Jessheim.

Det er Norges Gemrnologiske Sel
skap som har arrangert diplomkur
set, og professor dr. philos. Ivar Of
tedal foresto eksamen i Oslo i juni.
Eksamensbesvarelsene ble bedømt i
London sammen med besvarelser
fra gemmologikurs i alle verdens
deler. Dette er en vanlig frem
gangsmåte for å sikre elevene en
eksamen som er internasjonalt
anerkjent.

Stort handelsunderskudd
vente! også neste år,......... .. ; . : . :.; . : . :.;: ;;v.;,,.,. .:£:*., ..;..... .......v.....-:vS: :-:-
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Men mange usikre faktorer
i utenrikshandeien

Oslo Vi må regne med
underskudd på vår driftsba
lanse med utlandet også i
1961, fremgår det av Nasjonal
budsjettet for 1961. Man har
der beregnet et samlet under
skudd på 400 millioner kro
ner, altså et underskudd som
ikke når opp i de høyder vi
har hatt i en del av etterkrigs
årene.

millioner kroner på rente- og
støttebalansen.

Det sier seg seiv at dette er
overslag som er beheftet med
stor usikkerhet. Skipsimporten
kan variere, en eller to forsin
kelser eller forseringer kan
bringe ganske store forskyv
ninger. Fraktinntektene kan
man beregne temmelig nøye,
men derimot er det meget
vanskelig å si noe helt sikkert
om import og eksport. Her kan
så mange forhold spille inn,
prisene på verdensmarkedet
kan endre seg sterkt, efter
spørselen øke som følge av
høyere lønninger, EFTA-sam
arbeidet vil muligens ha sine
følger seiv om det ennu er noe
tidlig. Man har gang på gang
sett at de anslag som er gjort
i Nasjonalbudsjettet ikke har
holdt, men det gir i hvertfall
en viss pekepinn om hvordan
man ser på mulighetene.

Emigrerte med
egef fly
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med det. Forleden dag kom de til
byen Darwin i Australia, og hadde
da bare å fly over Australia for å
komme til bestemmelsesstedet som
er Sydney,
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ramme. Jeg vil også kreve større skyte
ferdighet av mange jegere, og jeg lurer
på om det ikke ville være nyttig å inn
føre jaktprøver på løpende hjort. Det
gjelder både rens- og elgjegere, slutter
Fønhus.

Jakt skal ikke være dyrplageri,
Mikkjel Føiihus

Darwin For å komme frem til dette
tall har man regnet med en
vareimport som ligger på 8,7
milliarder kroner. Vareekspor
ten ventes å gå opp i 6,6 mil
liarder kroner, skipseksporten
i 300 millioner kroner, netto
valutafraktene i 3.3 milliarder
kroner og andre tjenester 300
millioner kroner. Dette gir et
underskudd på.vare- og tjene
stebalansen på 200 millioner
kroner, og dertil kommer så
et beregnet underskudd på 200

(N.T.B. - Reuter). Den 28 år
gamle Stockholmeren Peter Ahrens,
hans kone og fire barn mellom fem
ogi ti år bestemte seg for å emi
grere til Australia, men så seg ikke
i stand til å stable de nødvendige
reisepenger på benene.

Ahrens er imidlertid den lykkelige
eier av et Havilland Rapidefly, og
de bestemte seg like godt for å reise

sier
Flyet går med en hastighet av

160 kilometer i timen. De valgte en
rute over Midlt-Østen via Karachi,
over Singapore og Timor til det nye
fedrelandet. Ahrens, som er utdan
et flyger, håper å få en jobb i Syd
ney.

Mikkjel Fønhu's nyeste bok, som i pa- Man skal ikke glemme, sier Fønhus,

rentes bemerket, er hans 27. i rekken
hos Aschehoug, heter «I hine harde da
ge». Den skildrer i lett kamuflert form
en eldgammel strid om fiskerettighetene
oppe i et fjellvann på grensen mellom
Valdres og Gudbrandsdal.

at i gamle dager var jakten og fisket noe
av fjellbygdens selvfølgelige næringsvei.
Man var avhengig av denne for å kunne
livberge seg. Følgen er at man vernet
sterkt om sine rettigheter. Et fjellvann
som lå i grenseskillet mellom to store
bygdelag kunne lett avstedkomme farlige
konflikten I dette spesielle tilfelle som
jeg har skildret i boken min var dst
valdriser og gudbrandsdøler som utkjem
pet blodige slag om retten til fisket i
dette vannet, som jeg har kalt Strytin,
men som i virkeligheten heter noe helt
annet. Disse stridene finnes utførlig be
handlet i trykte kilder og i gamle retts
dokumentet Jeg har også fått utfør
lige beretninger av gamle fjellbønder, som
har hørt foreldre og besteforeldre for
telle om de dramatiske hendelser.

Huldra er i Folldal
Seterfolk i Folldal undrer seg nu

på om huldra eller de underjord
iske har vært utpå. Buskapen til
Ottar Røsten ble plutselig borte en
kveld, men da det led mot midnatt,
kom to av dem til rette fra hver sin
kant. Dyrene virket rastløse og opp
skremte, og seterfolket ante at noe
uvanlig hadde skjedd. Tidlig neste
morgen dro folk ut på leting, men
uten resultat. Først to dager senere
lyktes det endelig en stor mann
skapsstyrke å finne buskapen. Kyr
ne sto da forskremt i en klump oppe
på en haug, og alt hva det ble lok
ket og jaget på dem, så ville de ikke
dre i fra. .De sprang bare oppspilte
og forskremte omkring på haugen.
Endelig) lyktes det å få dyrene med
til setra, men de var ikke seg seiv
før lang tid efterpa. Nu' lurer seter
folket på om det var de underjord
iske som hadde vært utpå. Mystiske
ting har hendt med beitedyr i sam
me traktene tidligere i sommer
også.

Pr\ 11000 biler om året skal
Sarpsborgimporteres overGikk menneskeliv tapt?

Ikke i selve slagsmålene, men folk
er blitt drept i disse områder av hevn
gjerrige rivaler. Den dag idag lever steds
navn som minner om slike hendelser.

Men fiskebestanden var vel betydelig VW og Renault får nyanlegg ved havnen
rikere den gang enn nu?

Ja, i høy grad. For det første var
det ferre som benyttet seg av fjellvanne
ne den gang. Begrepet sportsfiske var
ikke kjent da. Dessuten har vassdrags
reguleringene i våre dager ødelagt mange
av våre fineste fiskeplasser.

Det er nu avgjort at både
'folkevogn-importøren Harald
A. Møller A/S og importøren
av Renault, Autoimport A/S,
skal flytte sine iinportanlegg
til Sarpsborg. Autoimport har
kjøpt fabrikkbygning i Sarps
borg og et- tomteareal ved
havnen av Sarpsborg kommu
ne, Harald A. Møller skal leie
et større areal av kommunens
industritomter ved havnen.

Ansøkndngene fra begge fir
maer er i Sarpsborg bystyre
enstemmig imøtekommet.

Autoimport skal ytes et
rentefritt lån på 250 00a kr.
som skal avskrives efter ti år
under forutsetning at selska
pet har sin virksomhet som

eneimportør av Renault i det
te tidsrom over Sarpsborg
havn. Autoimport har opplyst
at man regner med en import
av minst 4 000 biler i 1961. Ha
rald A. Møller regner med at
importen for 1961 over Sarps
borg havn vil dreie seg om ca.
7 000 biler.

Det kan man godt si. Det er adskil
lig flere om byttet nu. Dessuten har man
fredningsbestemmelser og slikt, som gjør
jakten langt mere konsentert. Apropos
jakt, synes jeg at jegere ofte viser en
sørgelig mangel på respekt for viltet. Jeg
så oppe i Dovretraktene under renjakten
i høst hvordan jegere simpelthen fyrte
av skudd mot flokkene. Man kan ikke
unngå å skadeskyte dyr på den måten.
Jeg synes det skulle være en selvfølge
at en jeger dreper det dyr han har ut
sett seg, helst med første skudd. I
hvert fall bør han ikke skyte på lengre
hold enn at han er helt sikker på å

Og jakten er i samme kasus?

«Stikk pipen i sekk,
her er røyking forbudt!»

sa dåmen til mannen,
så myndig og mutt.

Men da han fikk fyr
på sin- Petterøe's Blanding,

så trodde hun knapt
at den duften var sanning!

Toppen av frekkhet.
Tyveri av ca. 70 kilo tyttebær fra

Trysilveiens Handel i Elverum ble
nylig oppklart av politiet, men
først efter at tyvene tre unge
gutter hadde utvist en nesten
utrolig freidighet: Mens politiet var
i forretningen for å undersøke sa
ken, kom en av guttene inn for å
seige tyttebær som. han like før
hadde stjålet fra samme forretnin
gen.

Planene går i første om
gang ut på å bygge et sen
trallager for reservedeler på
5 OOO kvm. I forbindel
se med bilimporten er det
meningen å bygge et lager
med et.lagringsverksted på

tfpiSk «Ah det var god tobakkh

Petterøe's gxV Blanding
** U? Ypperlig til rulling. ca. 4 000 kvm. Man regner

med åi beskjeftige minst 60
personer i 'første omgang.
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