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Avreise for 4175 norske hval-Drikken av sol- m )/Q modne appelsiner
-£V? (70* Tappet av rAftißlS^ fangere løpet av 20 dager

Vanskelig
tangere også

skaffe hval- Hvalprodukter fra forrige sesong 4 kokerier slial bunkre i Vest-
Mien, resten i Las Palmas

og St. Vincent

avgang fra Sandefjord. Da går
«Thorshøvdi» via Las Palmas
til fangstfeltet.

«Norhval» går 25. oktober
fra Larvik og tar inn bunkers
olje i Las Palmas. 31. oktober
går «Pelagos» som siste kokeri
sydover til feltet og anløper
Las Palmas underveis.

De respektive ekspedisjoners
hvalbåter vil gå før ellei efter
kokeriene. Det avhenger av
om kokeriene skal bunkre i
Vest-Indien eller i Las Pal
mas.

Mangel på unggutter og fagfolk Alle de norske og britiske
pelagiske hvalfangstekspedi
sjoner forlater Norge i tids
rommet 11. til 31. oktober. Det
vil si at ca. 4175 nordmenn
forlater landet i løpet av 20
dager for å drive fangst i Syd
ishavet. De nærmeste dager vil
derfor bli preget av oppbrudd
i mange tusen norske hjem, og
for tusener av norske kvinner
begynner en vinterlang leng
sel til en bestemt vårdag.

ba og Syd Georgia til fangst
feltet. .

Neste kokeri er «Thorsham-Det har ikke vært helt lett
å skaffe mannskaper til hval
fangstflåten i år, heller, seiv
om der er blitt frigjort ca.
780 hvalfangere ved at «Kos
mos III» er solgt til Japan og
ved at Salvesens landstasjon
Leith Harbour, ikke er i
fangst denne sesong.

Skaff oss en 1. smed, sier
mannskapssjef O. Hjerje
kjønn i A/S Pelagos. Det
mangler vi. Unggutter er det
også liten tilgang på. Det ser
ikke ut til at ungguttene vil
reise på hvalfangst lenger.
Vi trenger stadig endel av

, dem som maskingutter, lu
-1 gargutter m. v.
; —Vi har hatt vanskelig for
å skaffe fagfolk til hval
fangstekspedisj onene, sier T.

 T r o g s t a d i A/S Thor Dahl.
I Men man er nødt til å få
greid det på en eller annen

[måte slik at vi får alle job
i ber besatt.

mer». Det går i morgen fra
Thorøya og skal anløpe St.
Vincent og Montevideo på vei
til feltet.

«Southern Venturer» går til
feltet 17. oktober. Kokeriet er
ventet til Jarlsø søndag. «Ven
turer» skal også anløpe Aruba
og Syd Georgia underveis til
fangstfeltet.

18. oktober er det avgang
for «Thorshavet» og ruten går
via Las Palmas til feltet. .

Politiet vi! redu
sere moiorsykkel
og mopedbråkef

Mannskapssjefen hos Mel
som & Melsom sier også at
det er ikke så lett å skaffe
mannskaper lenger, men trøs
ter seg med at det var enda
verre ifjor.

«Sir James Clark Ross» er
allerede på vei til feltet. Idag
forlater «Southern Harvester»
sin opplagsplass ved Jarlsø.
Harvester går da til Newcastle
hvor der skal tas omgord bri
tiske mannskaper og endel ut
styr. Kokeriet går så via Aru

«Kosmos IV» går fra Sande
fjord 19. oktober. Kokeriet
skal bunkre i Curacao og vil
derefter gå til feltet.

21. oktober er siste kokeri-

Støy fra motorsykler og
mopeder i byens sentrum og
utkantene av byen, har ført
til klager fra publikum. Poli
tiet sier til Sandefjords Blad
at man er oppmerksom på
forholdene. Spesielt efter ki
notid er det mye bråk fra
disse kjøretøyene og politiet
foretar stadig kontroller.
Man undersøker om lydpotte
ne er på plass og hvis de ik
ke det er, blir eieren gitt fo
relegg. I den senere tid har
mange ungdommer mattet
betale dyrt for sin skjødes
løshet, sier politiet.

Kraftig snefall på
HardangerviddaBoligbyggelagefs

lån 1 million kr. VestfoldsBergen, 12. oktober.

55 prosent avDet var kraftig snefall på
veien over Hardangervidda siste
døgn, og idag blåste det kraftig
på fjellet. Hardanger veivesen
har mattet sette inn brøyte
mannskaper med plogbil for å
holde veien apen.

Flere biler såtte seg fast på
vidda idag, men de ble hjulpet
løs av brøytemannskapene ef
terhvert.

Over Røldal—Haukeli var det
ikke vanskeligheter idag.

Sandar formannskap har
besluttet å anbefale husnevn
dens innstilling om et ordi
nært rentebærende lån til
Sandefjord og Sandar Bolig
byggelag på 1.047.200 kr og
støttelån kr. 166.600. Det er
en forutsetning at kommu
nen får disponere 5 leilighe
ter på Krokemoa og 8 leilig
heter i 4-mannsboligene på
Sjuvenga.

bønder har gården somo
eneste inntektsklEde
5555 brek på over 5 dekar

Hjarfdøla-maga
sinene renner over

Oslo, 12. oktober beidsstyrken på brukene 5 600
årsverk både for menn og kvin
ner, mens det i 1948/49 var 8 400
årsverk.

(NTB) Av 5555 bruk i Vest
fold med over 5 dekar ble i 1959
601 drevet av andre enn eieren.
På 111 bruk var fra 50,1 til 99,9
prosent av jordbruksarealet
leiejord og på 525 bruk var inn
til 50 proserlt leiejord, viser
Statistisk Sentralbyrås
brukstelling for 1959. Det leide
jordbruksarealet svarer til 18
prosent av alt jordbruksareal
ved bruk over 5 dekar i fylket.
Av de mannlige gårdbrukerne
var 23 prosent under 40 år, 53
prosent mellom 40 og 59 år og
24 prosent over 60 år.

55 prosent av gårdbrukerne
oppga bruket som eneste yrke,
19 prosent oppga det som ho
vedyrke og 26 prosent som bi
yrke. I driftsåret 1958/59 var ar-

Tilsiget til Hjartdøla Kraft
verks magasiner har øket så
serkt under den siste regn
værsperioden at man ikke
har noen mulighet til å holde
på alt vannet. Alle dammene
unntatt Breivann er fulle, og
vannstanden i Breivann
mangler bare 20 cm. på regu
lert høyvann. Til tross for at
hovedkraftstasjonen i Hjart
dal og Bjordalen kraftstasjon
går for fullt, fortsetter van
net å renne over dammene.

Den gjennomsnittlige grunn
flate med driftsbygriihger pr.
bruk økte fra 262 kvm. i 1949
til 300 kvm. i 1959. 22 prosent av
brukene trengte ny driftsbyg
ning, og på 31 prosent var det
behov for større tilbygg eller
hovedreparasjqn. 8 prosent av
brukene trengte nytt vånings
hus, og på 24 prosent av bruk
ene trengte huséne. større. til
bygg eller hovedreparasjon.

Som et teppe med taller- som er losset fra A/S Thor
kenis ser de ut disse fåtene Dahls hvalfangstkokerier. Rederforbundets

president J. Jahre
svarer på ameri

kansk kritikk

når man ser dem ovenfra. Over «havet» med fat skim-
Det er fat med kjøttekstrakt tes fallrepstrappen til Thors
av forrige sesongs produksjon høvdi langt i det fjerne. Ny kloakk på Hasle

Sandar formannskap har
foreslått .at kommunestyret
gir en tilleggsbevilgning på
30.000 kr til ny kloakk fra
jernbaneundergangen på
Hasle til Haslebekken.Sandar Sanitetsforening vil prøve

det med å få bygget et hjem for
senile demente menn.

Presidenten i'Norges Reder
forbund, skipsreder Jørgen Jah
re, ble forleden dag angrepet
av presidenten i «American Ex
port Lines», admiral John M.
Will for uttalelser på Rederfor
bundets generalmøte i Sande
fjord.senile demente menn

4 Foldiri-elever
Denne sak var tatt opp under

et stort sanitetsmøte som krets
formannen hadde sammenkaldt
til i vinter. Men det var ikke
stemning for å kjøpe Trudvang,
sOm det den gang var tale om.

rømte onsdag ved hjelp av
en passbåt og en gammel
pram. To av rømlingene ble
knepet i Holmestrand, våte,
forkomne og spakferdige.I et kort svar som Rederfor

bundets president har sendt ad
miral Will understreker han at
der finnes overhodet ingen re
striksjonér i Norge mot at
utenlandske skip deltar i «Nor-

foreign seaborn trade»,
og heller ikke når det gjelder
kystfarten. Befrakterne står
helt fritt til å velge de skip de
måtte ønske ut fra kommer
sielle betraktninger, og behøver
ikke ta hensyn til å måtte sen
de varene med skip under spe
sielt flagg.

Presidenten i Norges Reder
forbund fremhevet videre i sitt
svar på de amerikanske anførs
ler at i 1959 fraktet norske skip

Nu er det altså besluttet at
Sandar Sanitetsforening straks
går igang med å skaffe bygge
kapital til et hjem for ånds
sløve, gamle menn.

At man håper på støtte av
alle gode krefter, er en selv
følge.

Sandar Sanitetsforening har
allerede planlagt en julebord
deknings-konkurranse i nær
fremtid.

omkring 39 prosent av Norges
utenrikshandel, vel å merke når
man tar med transittvarer som
den svenske malmeksport via
Narvik.

Men hjem for 25—30 menn vil bli

kjempeløft for foreningen
Da Mjølløst for 7 år siden

skulle legges ned som alders
hjem, ble det fra sanitetshold
foreslått å bruke bygningen
som hjem for senile demente.
Men da komiteen kom på be
faring, ble forslaget trukket til
bake fordi huset ikke var hen
siktsmessig.

Efter at det ble kjent at dia
kon Dale hadde gitt opp sine
planer om å bygge et hjem på
Nøtterøy for senile demente
menn, har Sandar Sanitetsfore
ning beslutlet å påta seg ar
beidet med å få bygget hjem
met i Sandar.

stort, ble beslutningen om å få
reist et hjem for 25—30 pasi
enter enstemmig- .

Samme år fraktet skip under
amerikansk flagg (og under
bekvemmelighetsflagg) tilsam
men omkring 50 prosent av U.
S. A.s sjøverts utenrikshandel.
Det synes altså å være minst 30
å 40 pst. av amerikansk uten
rikshandel som fraktes med «U.
S. flag ships or owned and con
trolled ships under flags of con
venience», sier skipsreder Jør
gen Jahre.

Det har vist seg at Sande
fjord og Sandars sanitetsfore
ningers hjem i Preståsen var
meget nødvendig.
Under kretsmøtet i Sandefjord

i august uttalte fylkeslegen øn
sket om at sanitetsforeningene
i Vestfold ville påta seg ar.bei-

Nytt menighetsråd
i Andebu

skal velges på menighetsrnø
te den 12. november, umiddel-
bart efter gudstjenesten

O Usedvanlig kraftig med smekker
konstruksjon, smidd av varme
behandlet spesialstål.

Foreningens medlemmer er
fullt oppmerksomme på at det
te blir et kjempløft, men fordi
behovet for et slikt hjera er så

• Spenstige handtak
slitesterke kjefter.

harde,

©Tennene avrundet ved bunnen for
ekstra bruddstyrke.

• Fosfatert, rustbeskyttende finish

• Fås i størrelser fra 9" til 32" for
rør fra W til 4".

Gripende god -
Størst utvalg ~ best service.

TOPPKVALITET TIL EN LAVERE PRIS

KONGSBERG
r*SJgj Storgt. 11.
 "V " Telefon 66 665.

...

t Ungdommelig skal
PERSIANERKÅPEN være

Nye skjønne kåper og sorteringer av persianer
i flere prisklasser, helt fra kr. 2 300,—.

£f/ér/iJsi/fid

SANDEFJORD
Dronningens gt. 11 Telefon 62 875

,u ,HELIFROST

begynner et nytf liu!

*SsS>£S£2l23b

Nye

FRYSEBOKSER

FRYSESKAP

Nye priser

nier . Nye sterrelser  •



Fredag 13. oktober 1961.

Smttøfiort* s!®&
I Sandar formannskaps

siste møte forelå regnskap
fra kommuneingeniøren over
utvidelsen av Skolmerødkrys
set. Anlegget her var beregnet
til 45.000 kroner og kom på
42.700 kroner. Utgifter til
grunnavståelser er ikke med
regnet.

Videre forelå regnskap over
vannledning og arbeider til
Førstad skole, et anlegg som
var beregnet til 26.000 kroner.
Anleggsomkostningene løp
opp i 25.153 kroner og i til
legg kommer grunnerstatnin
ger. Alt inkludert kom det
hele på ca. 27.000 kroner.

85 år Stokke kitke gjetes
til 15 åtsfett

Mat
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Postgiro 516601 Kilgaten 66397 jubileumsfest

Stokke kirke er 75 år 24.
november og jubileet skal
selvfølgelig feires. Kirken
gjøres nu klar til jubileet.
Flombelysningen blir montert
i disse dager. Kirken vil og
så få nye dører, men de er
ikke kommet på plass ennu.
Man håper også på at der
kan anskaffes nye løpere til
kirken.

sen og prestegjeldets to
prester, sogneprest Thv.
Eriksen og kallskapellan
Kjell Weyde.

På jubiléumsdagen fredag
24. november blir det en kir
kekonsert. I konserten deltar
Stokke blandede kor, organist
Ivar Lunde og hans sønn,
oboisten Ivar Lunde jr.

Søndag 26. november er det
jubileumsfest i Stokke Kris
telige Ungdomsforenings lo
kale for endel innbudte og
andre. Sandefj ordskvartetten
deltar bl. a. i festen.

Atter en ny Sydhavssesong
En vindusruteAtter står en ny sydhavsesong for døren. Den første

ekspedisjon er allerede avgått fra Sandefjord, og de an
dre følger nu slag i slag. Snart er hele fangstflåten på
vei sydover.

i kiosken i Bugårdsparken
ble natt til igår knust, men
ingenting er stjålet, melder
politiet.

Fhv. bankdirektør Alf
Thoresen, Dølebakken 3, fyl
ler 85 år imorgen, lørdag 14.
oktober. I august 1928 til
trådte han som administrer
ende direktør i Sandefjords
Sparebank, en stilling han
innehadde til han fratrådte
på grunn av alder i desember
1952, efter 24 års innsats i
bankens tjeneste.

Det er ikke lykkes den internasjonale hvalfangst
kommisjon å få istand en ny avtale om en begrensning
av fangsten i Antarktis. De enkelte land står derfor
fritt, men såvidt vi forstår har hvert lands regjering
fastsatt de nasjonale fangstkvoter overensstemmende
med kvotene for sesongen 1959—60. Det er bare den
forandring at Japan har fått overført 700 blåhvalenhe
ter fra Norge på grunn av kjøpet av «Kosmos III». Man
kan vel regne med at den hollandske ekspedisjonen iår
vil respektere den åpningsdato som er fastsatt, og for
håpentlig også følge de internasjonale regler som hval
fangstkommisjonen har fastsatt for fangsten. Noen ga
ranti for at de utenlandske ekspedisjoner i ett og alt
vil respektere disse regler, har man ikke før Norges krav
om nøytrale kontrollører blir gjennomført.

Salget av «Kosmos III» har åpnet mulighetene for
en konsolidering av den norske hvalfangst, idet de to
eldste flytende kokerier, «Thorshammer» og «Pelagos»,
kan trekkes ut av fangst fra neste sesong av eller
senere mot erstatning. En slik konsolidering vil bli
nødvendig når den nye internasjonale kvoteordning
sOm man arbeider med trer i kraft. Meningen er at
«Thorshammer»s og «Pelagos»'s kvoter i tilfelle skal
fordeles mellom de andre norske ekspedisjoner, noe som
vil styrke deres konkurranseevne.

Søndag 19. november blir
der en festgudstjeneste i
Stokke kirke. I festgudstje
nesten deltar kst. biskop
domprost Erling Tobias

Gjentatt tvangsauksjon
ble holdt på lensmannskon

toret i Sandar onsdag, og
lensmannen opplyser at de
tre eiendommer ble solgt for
henholdsvis 23.000, 41.000 og
IS.OOO kroner.

B a m

Elendige t Iførsler av som er matt og .elegant
i høstens farger
Caramelle nr. 70 og
Sunbeam Teak nr. 58.

Lørdagskaker
Mødregruppen av Speider

guttenes venner har imorgen
kakeutlodning til inntekt for
drift og vedlikehold av Spei
derhuset. En hel «kaketropp»
loddes ut og kakene vil bli
bragt rundt til vinnerne.

EO år hummar- været for dårlig

Sild fra Sandefjordsfjorden på 1/2 kilo

Fru Hanna Trevland fyller
80 år søndag 15. oktober.
Dagen feires sammen med de
nærmeste.

• som ikke skrukker
• og har maskestopp i tå og fall
• som føres i alle prislag
• i overlegen kvalitet.Vi er midt inne i hummer

sesongen, men en av byens
fiskehandlere sier på vår
henvendelse at tilførselen nu
er elendig. Det er det dårlige
været som vel må ta skylden
for det fiskerne har ikke
fått trukket sine teiner siden
lørdag, og vi vil nok få høre
om adskillig teinetap nu.
Hittil iår ligger tilførslene
under halvparten av det nor
male.

Hva er prisen? k

ver seg på hummeren.. Det
tas litt torsk i ruse, men den
fisken er såpass liten, om
kring kiloet, at den ikke eg
ner seg som kokefisk. Nu ven
ter vi bare på at det skal bli
så koldt i vannet at vi kan
få levende fisk i brønnbåt fra
Helgeland.

Ellers er det regelmessig
tilførsler av koke-spette
flyndre, torsk, hyse og kvei
te fra Møre.

Sild?

Skolelegen i Sandar
skal herefter få sin lønn

beregnet efter kr. 4,50 pr. elev
samt 10 kr pr. fremmøte, har
formannskapet besluttet.

Kvinnerådet
i Sandefjord og Sandar har

møte i kveld, hvor sekretæren
refererer fra Sparebankfore
ningens økonomikursus på
Lande. Dessuten blir landskon
kurransen i borddekning av
viklet og den uttrukne som
stemte på vinnerbordet får
grønt glasservise til 6 personer.

Lasør har et navn i strømper!

«Russibussen»
ruller videre

Vestfold Historielag
har av- Sandar formann

skap fått et bidrag som sva
rer til 10 kr pr. medlem av
herredstyret, altså 410 kroner.Konkurransen på fangstfeltet blir skarpere for

hvert år. Russerne setter således også i kommende se
song inn en ny ekspedisjon med hypermoderne hvalbå
ter. Det er derfor ikke under de lyseste utsikter den nor
ske flåte stevner sydover. Men hvalfangst er chanse
betonet, og mulighetene for et godt fangstresultat er
tilstede. La oss håpe det beste, og la oss ønske alle våre
dyktige, aktive hvalfangere en god tur og en riktig god
fangst.

To tonn dynamitt i luften
Lensmannen i Sandar

har utstedt handelsbrev til
Arthur A. Hvidsten, Bjørg
Harriet Morland og Judith
Ingebjørg Raymond. Ellen
Synnøve Baraas og Inga Hy
stads handelsbrev er slettet.

i Stokke
Under en meget vellykket

sprengning av fjellet tilhøren
de A/S Stokke Pukkverk ons
dag ble det benyttet to tonn
dynamitt, fordelt på 38 bore
huller. Resultatet var at 3500
kbm. sten ble sprengt løs.
Denne stenmengden utgjør fer
digpukket 5500 kbm. fyllmasse.

Vi må seiv betale 19
kroner til Skagerakfisk for
hummer av den størrelse som
gir 3 på kiloet. Gjennom
snittlig ligger innkjøpsprisen
på rundt 20 kroner, og i ut
salg kommer den da på kr.
27,50. Hvilket gir forhandle
ren en fortjeneste på ca. 20
prosent.

Hvordan ligger det an
med fisk for tiden?

Fersk fjordsild er det så
å si daglig. Og kvaliteten er
fin. I denne forbindelse kan
det som litt av et kuriosum
nevnes at vi forleden dag fikk
inn en fjordsild tatt her i
fjorden på 480 gram. Den ble
tatt i bunngarn og er utvil
sorrit den største sild som
noengang er tatt her i fjor
den ihvertfall. 3-4 sild på et
kilo regnes jo for stor fjord
sild, og denne veide altså
praktisk talt et halvt kilo
alene.

Er det noe makrell?

Kommunegaranti
Sandar formannskap har

foreslått at kommunestyret
gir kommunegaranti til be
styrer Hans Hattrem for et
lån på 6000 kr til kjøp av lei
lighet i Trudvang Boretts
lag. Videre foreslås at Bodvar
Håland får garanti for et lån
på 28.000 kr efter 26.000 med
pant i eiendommen «Vito».

1-t lAI Bryllup
feires lørdag den 14. ds. av

frk. Bjørg Andersen, Stensv.
6. og herr Willy Næss, Mofla
ten, Solum, Skien.

Adresse for dagen:
Holms Cafeteria, Amund

rød, Hedrum.
feires lørdag 14. okt. av

hj.v. Else Brit Jørgensen, Fre
berg, og bakermester Helge
Sørum, Nanset.

Adr. for dagen: Odd Fel
low.

Maleren Børge Sornum,
tidligere bosatt i Sande

fjord i mange år, har nu ut
stilling i Galerie Hybler i Kø
benhavn. Her utstilles måle
rier og relieffer samt tre sce
neutkast til Bibalo-Henry
Miller-operaen «The Smile at
the Foot of the Ladder». Bi
balo begynte sine arbeider da
han bodde i Viksfjord i Tjøl
ling.

Tilførslene er meget
dårlige. Torskefisket er nu lik
null det kommer vel for
en stor del av at alle nu prø-VÆRET, pent

En høytrykksrygg nærmer
seg det østenfjellske fra vest.
Det kan ventes nattefrost på
utsatte steder i indre strøk,
men temperaturen fredag blir
omtrent som torsdag.

Værvarsler som gjelder til
natt til lørdag:

Kysten Lindesnes-Stavern,
ytre Oslofjord: Frisk vest
nordvest bris styrke 5 som
gradvis spakner til lett bris
styrke 3, delvis skyet, pent
vær, god sikt.

Indre Agder, Telemark, Øst
landet med Oslo: Laber nord
vest bris som dreier vest og
minker til lett bris eller svak
vind, pent vær.

Det begynner å dabbe av
med makrellen nu. Vi har i
det siste fått stor, fin mak
rell fra Stavanger, tatt i trål.

Ellers er jo lutefisken kom
met, og den er av ekstra fin
kvalitet iår. Årets første is
landssild ventes med det al
ler første. Den er uten hode,
sukkersaltet eller krydret på
svensk manér. Denne silden
veier bortimot halvkiloet uten
hode og er en delikatesse.

Veiulvidelser
i Sandar

Holmestrand kornsilo
har hittil ihøst mottatt

godt og vel 6000 tonn korn og
bestyreren regner med at det
ialt kommer inn ca. 10.000
tonn iår.

Vielsen foregår i Sandar
kirke kl. 17. N.M.K.

feires lørdag 14. oktober av
frk. Gunn Ditlefsen, Sandar,
og herr Birger Karlsen, San
dar. Vielse i Sandar kirke kl.
17.30. Adr. for dagen: Jahre
dammen, Østre Kamfjord.

hadde igår medlemsmøte på
Hotel Atlantic, hvor endel in
terne foreningssaker ble be
handlet. Det ble efterpå dis
kutert en rekke aktuelle pro
blemer, særlig trafikkproble
mer, som blir mer og mer på
trengende for "hver dag.

Sandar formannskap be
sluttet i siste møte at det for
Sigurd Davidsen holdes

Sa noen Bror Mauritz Hansen?
Enhver likhet er i tilfelle tilfeldig for

dette er Jan Erik Ulseth som skolebe
styrer Knot i årets russerevy. Men den
samme Ulseth tåler godt en liten sam
menligning med sin mere berømte kol
lega, så ledig og morsom er Ulseth på
scenen, enten det nu skrives reisebrev
til Sandefjords Blad eller han blir dåret
av den grønnkledte pariserinnen. Det var
omtrent fullt hus da Russibussen startet
opp igår kveld og ikveld og søndag er
det nye forestillinger.

Ved kuauksjonen
hos Kåre Huseby, Tjølling,

ble 13 melkekuer solgt til
priser som varierte fra 1400
kroner og opp til 2550 kroner.
To kuer ble ikke solgt, fordi
de ikke var drektige. Det var
dårlig avsetning på de 6 kvi
gene og 7 kvigekalvene som
ble frembudt til salgs bare
to i hver kategori ble solgt
til priser mellom 800 og 1000
kroner.

skjønn i forbindelse med ut
videlse av Tangenveien, like
ledes for fru Bertha Johan
sen ved utvidelse av veien
over Østre Rød.

Når det gjelder utvidelsen av
Moveien, ihar formannskapet ved
tatt denne erstatning til Anton
Klavenes: •

feires 14. oktober av Lai
la Sonja Elboe og Thore Bjørn-
Olsen. Vielse i Nøtterøy kirke
kl. 16.30. Adr. for dagen: Tjøl
sen, Måltrostveien, Teie.

Viking Restaurant
i Folkets Hus
innvies førdag
11, november

M.A. starter lyskontroll
M. A. besluttet på sitt møte

på «Furulund» igår å sette
igang lyskontroll i nær frem
tid.

. feires 14. oktober av
Hanne Berit Halvorsen, Oslo,
og Arne Laksekjønn, Andebu.
Adr. for dagen: Røahellinga
14 B, Oslo.

Sandiar kommune planter hnde
hekk langs veien med allélind som
erstatning for prydbusker og allé
trær, som må fjernes. Det gamle
iflettverksgjerdet settes opp igjen',
og porten settes opp igjen med de
vanlig (brukte H-jern portstolper.
Erstatning for 3 plommetrær kr.
300. Ved 'Oppsetning av muren er
plenen blitt skadet, så kommunen
må sette den istand igjen et styk
ke innover i haven. Erstatning for
foavejorden settes til kr. 5,— pi*,
kvm. Innkjørselen på nedsiden av
huset må fylles opp i passende
høvde. Vannledning 2V2 m leggas
ny. Erstatning for ulemper m.m.
ved oppsetning av mur foran for
retningen og gardsplassen fole en
enig 'om å utsette til en senere for
handling.

Observasjoner:
Barometerstand: 760 mm
Temp. kl. 22: 6 gr.
Høyesté temp.: 13 gr.
Laveste temp.: 6 gr.
Nedbør kl. 08.00: 19 mm.

Planene for Raveien Vann-

Nye Alderstrygdede Forening
har hyggemøte på Sandar

ikveld. Ose. B. Nilsen holder
andakten, og så blir det film
og kåseri ved Arne Hoffstad.
Sanggruppen synger og spil
ler.

verk godkjent
Norsk Speidergutt-Forbund

1 har anmodet sine underav
delinger om å slutte opp om
de lokale innsamlingsaksjo
ner som er igang til beste for
Dag Hammarskjølds minne
fond.

Styret for Raveien Vann
verk har nu fått underretning
om at planene for vannverket
er godkjent av departementet.

Født
Sandefjord sykehus, 11.10:
Grethe, født Løvold, og Nils

Bøien, Sandar en pike.
Sentralsykehuset, Tønsberg:
12.10: Reidun Irene, født

Larsen og Harald Jensen,
Tjølling en pike.

TAES I BRUK 22. OKTOBER
FOR TO KONFIRMASJONER

Det lyses for
hvalfanger Sverre Andersen,

Sandar, og veverske Eva Bjørg
Hansen, Larvik.

—< hvalfangstarb. Ragnar
Skatvedt, og ekspeditrise Be
rit Holm, begge Andebu.

—ekspeditør Ivar Steinda
len, Nykirke, og hmv. Solveig
Lund, Andebu.

Viking Restaurant i Folkets
Hus vil få sitt første selskap
søndag 22. oktober da restau
ratør Fritz Frantzen og frue
arrangerer to konfirmasjons
selskaper.

Når restauranten blir åp
net for publikum, er ennu
ikke helt på det rene, men
det blir en gang mellom 22.
oktober og lørdag 11. novem
ber da selve innvielsen blir i

anledning et større møte som
skal holdes blant annet med
representanter fra organisa
sjonen i Oslo. Ferdiggjørelsen
av restauranten og nybygget
er blitt noe forsinket efter
bygningsferien, men nu på
går arbeidet for fullt både
når det gjelder forretnings
lokalene i 1. etasje, kontor
lokalene og restauranten.

Peter Bye
ønsker å kjøpe et stykke av

Kvelde lærerjord og skolesty
ret hadde intet å innvende
mot dette.Motorførernes Avholds-

forbund
hadde et godt besøkt og

hyggelig medlemsmøte på Fu
rulund igår kveld. Familien-
Haavaldsen underheldt på en
koselig måte. Foruten opp
treden var det også fremvis
ning av film.

Liv Mathisen
har sagt opp sin stilling som

lærerinne ved Danmark skole
og posten ble vedtatt avertert
av Hedrum skolestyre.

Stokke B.U.L.
hadde et godt besøkt møte

på Myrvang igår kveld. Stuert
Leif Scheie viste en vakker
farvefilm som ga grunn til
eftertanke. Den het «Gjør
bygda vakrere».

Det var avis ved Kari Op
stad, og Eina Henriksen og
Olaf Aass spilte opp til dans.

Bryggefiskerne slo «floke» igår
inorges. Og BK I karakteriserte
situasjonen som «grisekald»!
Vannstanden-, som var notert til
+ 62, betegnet han som alarmer
ende. Vanntemperaturen på + 12
grader var efter hans mening Ufor
klarlig «All den stund .sønnan har
stått ©g| trøkt i flere dager» og +
6 i luften, det var hva man kan
vente, mente han.

Bilers er det å slå fast at

Sjøsetting i Emden
En nybygning for Georg

Vefling vil bli sjøsatt ved
Reinstahl Nordsee-Werke,
Emden, førstkommende tirs
dag. Det er en bulkcarrier på
16.800 tonns dødvekt, som vil
få navnet «Belmona». Skipet
skal leveres i desember må
ned.

Sandefjord Avholdslags
høstmøte i Lottenes lokale,

det første efter ferien, var
meget godt besøkt. Det ble
gitt et fyldig referat fra
landsmøtet til D.N.T. og D. N.
T. U.'s landsmøte i Namsos.

Høstens og vinterens pro
grammer var også gjenstand
for drøftelse, og sikkert er
det at riksinstruktør Bjarne
Rabben vil gjeste Sandefjord,
på den foredragsturné han
skal holde i Vestfold. Disse
foredrag vil bli fremført også
på folkeskolene.

Planene om bautasten
over amtsagronom Ole Bæ

rug er under utarbeidelse av
en. komité, bestående av fyl
keskonservator Asbjørn Bak
ken, fylkeslandbrukssjef Abr.
Hillestad og ordfører Isak
Bjerknes. Noen formell beslut
ning om å reise bautastenen er
ennu ikke tatt, opplyser fyl
kessekretær Karl Einar Teien,
i det Vestfold Bondelag venter
med å behandle saken inntil
komiteens forslag foreligger.

«Løven III», «Holmestrand» og
«Tinnsjø» var i fjorden igår og at
de var både her og der før de
gikk videre.

«Miriam III» er her idag.

Inntil 10 000 tonn hvalkjøtt
Vår avtale av kjøtt til et

japansk firma fra fl.k. «Nor
hval» under årets hvalfangst
sesong omfatter i og for seg
ikke noe bestemt kvantum,
sier skipsreder Peder G.
Melsom til Østlands-Posten.

«Høegh Aigrette» som er kom
met cfra København, medbringer
en ny motor som skal erstatte skip
ets gamle. Utskiftingen av moto
ren ventes å ville ta oa. halvannen
måneds tid.

Det er ikveld Det vil si, vi skal levere så
meget kjøtt som mulig inn til
10 000 tonn.

Helgerød skoles Foreldrelag
har møte på Helgerød skole.
Breili Sanitetsforening

hadde en meget godt besøkt
høstfest i Sanitetens Hus igår.
Festen ble åpnet med andakt
av Sverre Olsen, Sverre
Stickler og Johan Norin.

«Spora» som kommer fra Gøte
borg, medbringer en diesel-motor
som skal installeres i nybygningen
ved Framnses.

«Øland» ventes med et parti
drensrør fra Polen. «Øland» er an
giyelig en ombygget seilskute.
Skuta har fremdeles sin £iamle
seilskute-ruff og er en hyggelig
båt.

MIDDAGSKONSERT
VED PARK HOTEL

Søndag vil Sandefjord Ung
domkorps si takk for seg for i
år. Korpset gir da sin siste fri
luftskonsert. De har også den
ne gang valgt Park Hotel som
bakgrunn, og med tanke på de
korte dagene vi har bestemt
seg for å holde middagskon
sert. Programmet er lagt opp
slik at det skulle være noe
for enhver smak.

«Gismerøy» som ventes her i
ukeskiftet, skal måndag begynne
innlastning av proviant og skipsut
styr til Pl.k. «Pelagos».

«Tiranda» som for tiden ligger i
dokk ved Framnses, skal efter
overhaling tilbake i laget.

«Iddefjord» ble ferdig med kop
ralossingen igår og gikk videre til
Oslo.

Ole Irgens Odberg,
Odd Gåsholt, Th. Ringdal og

skoleinspektør Hurlen er av
skolestyret i Hedrum pålagt å
se nærmere på pedell-lønnin
gene for å utarbeide et regula
tiv for pedellstillingene ved
de mindre skolene.

På Park Hotel har en real
skoleklasse fra 1921 vært sam
let til 40 års jubileum sam
men med lærerinne, frk." Gua
Aagaard. I første rekke fra v.
Magda (Halvorsen) Hansen,
Judith (Johansen) Halbert,
Esther (Haug)

frk. Gua Aagaard, Gerda
(Evensen) Lie, Bjørg (Mid
ling) Stenersen og Else (Cas
persen) Støkken. Stående fra
v. Carl Møller, Karl Gran, He
lene (Knudsen) Thorsen, Ma
rit (Rønning) Bø, Sigurd Him

berg, Marie (Aslaksen) Gul
liksen, Astrid (Kopstad) Sol
berg, Synnøve (Testman) Hyd
le, Marie (Ulven) Rønning,
Margit •(Røsbeck) Nilsen, Ei
nar Bøe, Thorleif Borge og
Ragnar Støkken.
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spofø Sporty Doro Ording i Kunstforeningen
Baderinger, oljekritt og akvareller NY ESSO BLA- Pierre

KOM ME NT ÅRER
Sandefjord Kunstforenings

formann Gunnar Heidenstrøm
hadde en «godbit» å gi oss igår.
Det kommer en utstilling av 16
raderinger, og 14 oljekritt- og
akvareller av den kjente tegner
og malerinne Doro Ording v.
Hanno. Utstillingen holdes apen
søndag førstkommende og søn
dag 22. ds.

Nd kan De få den nye Esso Blue Petroleum. Helt ren«
luktfri forbrenning' høy varmeeffekt Et resultat av Esso forslining.
Langs hele Norges kyst bruker Fyr- og merkevesenet
Esso Petroleum fordi den ved testing har vist
en tilfredsstillende forbrenning.

Det skal spilles to finalekamper på Ullevål Stadion til helgen.
Lørdag eftermiddag går omkampen i juniorcupen mellom Lyn og
Ballklubben, og søndag middag er det Kaugars og Fredrikstads tur i
Norgesmesterskapets sluttlkamp.

Solberg, Nessegutten og vi kan gjerne ta med også Rosenborg,
var inntil iår de største kometene i vårt cupmesterskap. Solberg
kjempet seg frem til finalen hvor laget efter megen dramatikk måtte
gi tapt for Sparta. Por to år siden gjorde Nessegutten furore og ga
seg først efter omkamp med Viking i 5. runde. Ifjor gikk Rosenborg
helt til topps efter seier over Odd i omkamp, og ble dermed det første
«utenforstående» lag som erobret NM-titelen.

2. divisjonslaget Haugar er årets komet i cupen og kanskje den
mest bemerkelsesverdige? Det er en usedvanlig kampliste i cupen Hau
gesundsklubben har bak segl. Og søndag er det altså sluttkamp mot
veteranen Fredrikstad Fotballklubb. Sammenlignet med Haugar har
Fredrikstad hatt nokså lett vei til' finalen men uansett hvordan vi
hetrakter det, kan ikke østfoldingene bli annet enn favoritter i slutt
oppgjøret. Mange mener at det vil bli kattens lek med musen, og vi
er på god vei til å være enige. Men under alle omstendigheter lyser
Haugars bragd med en eventyrlig glans og viser vei for andre

(tsso)i»itrøDoro Ording har en grundig
utdannelse, først ved Statens
Handverks- og Kunstindustri
skole og derpå ved Statens
Kunstakademi under Christian
Krogh. Senere studerte hun i
Paris under Gromaire, Singler
og Hayter. Hun har deltatt i en
rekke offentlige utstillinger her
hjemme og i utland. Dertil har
hun holdt mange seperatutstil
linger. Arbeider fra hennes
hand henger bl. a. steder i vårt
Nasjonalgalleri Stockholm
Nationalmuseum Helsinki
Akademi Galleri Totti i Mi
lano og i New York internasjo
nale bibliotek for grafikk.

PETROLEUM
Esso Blue Petroleum koster det samme
tom vanlig petroleum. De får den hos
nærmeste Esso forhandler.
Bruk Esso Blue Petroleum. Bestill nå.

PETROLEUM SKAL BRENNE MED BLÅ LUE
* da er fcrenneren riktig innstilt.Doro Ording har nylig hatt

utstilling i Kristiansand der
«Christiansands Tidende» bl. a.
skrev: «Felles for alle arbeidene
er stor teknisk dyktighet. Man
får følelsen av å stå foran en
kunstner som kjenner sitt ma
teriale og sin teknikk.»

Ved månedsskiftet får Kunst
foreningen her en utstilling av
Edmund Rees oljemalerier.

74.3.61

SIGV. MYHRE, SANDEFJORD, TLF. 62 228.

;§!!::111:;^JUNIORFINALEN
I Ullevål-finale nummer 2 er altså Sandefjord Ballklubb den ene

part. Dette er lagets tørste «lengre» tur i cupmesterskapet, og seiv om
guttene hadde sett at det var blitt en avgjørelse mot Lyn søndag), er
jeg overbevist om at karene ser frem til omkampen lørdag på selv
este Ullevål som jo er Banen med stort B her i landet.

Det første møte viste at Ballklubben i det minste er Lyn jevn
hyrdig, og det md og skal spore Ballklubbens elleve til topp innsats
i omkampen. Et mesterskap, det første i klubbens historie i tilfelle,
er så avgjort innenfor imulighetenes grense.

Dyktige ledere har sikkert forlengst utarbeidet lørdagens slagplan
som er lettere å legge denne gang, efter å ha sett. motstanderen i ak
sjon en gang. I denne forbindelse vil jegj (bare understreke Ullevål
mattens store størrelse og trekke frem den kanskje avgjørende be
tydning det vil ha å bruke effektivt hele banens bredde med andre
ord å sørge for at Ballklubbens vingløpere mest mulig holder seg langs
sin sidelinje, og at disse løpere blir benyttet, for derigjennom å åpne
og strekke ut Lyns forsvar. Unødvendig å understreke? Javel, men vi
ser bare så altfor ofte at det syndes på dette punkt, og .derfor er det
såvisst ingen desavouering å minne om det nu.

lift
9-årig ungdomsskole:

Hedrum er seg seiv nok
avslår samarbeide med

Lardal om saken

Ballklubben
støkker kale-

Lyn med Jan Berg
på høyrevingen

Hedrum finner ikke å
kunne ta imot den utstrak
te hand Lardal har gitt
med tanke på et fremtidig
skolesamarbeide for den 9-
årige enhetsskolen. Hed
rum skolestyre støttet
fullt ut skoleinspektørens
innstilling i saken og i den
ne konkluderer Hurlen
med: I betraktning av det
vellykkede samarbeide som

ver fra Hvarnes man hadde
hatt i tankene i Lardal og i
denne forbindelse sier skolein
spektøren i sin betenkning at
hvis elevene fra Hvarnes krets
blir overført til ungdomssko
le i Svarstad, vil dette kunne
forrykke elevgrunnlaget for
ungdomsskoleklasser i Kvelde.
For endel av Hvarnes krets,
vil skoleveien bli minst like
lang, dersom skolen lå i Svar
stad som på Hovland.

Kretsen har også uttalt seg
om den skoleordning som er
vedtatt av Hedrum kommune
og spesielt om at det 7. års
kull får sin skolegang i Kvel
de. Efter uttalelsen på dette
kretsmøtet, som ble holdt i
1960, mener skoleinspektøren
det ikke er noen stemning
for å søke ungdomsskole i
Lardal.

 Lyn har forandret litt på, løper
rekken .på det laget som skal mø
te Ballklubben i juniorcupens fi
nale-omkamp på Ullevål imorgen
ettermiddag. Jan Berg, som spilte
senterløper på Stadion, er nu satt
opp som ytre høyre. Terje Wessel
Aas spiller indreløper ved siden av
Berg, Wilhelm Magelsen går sen
terløper og Finn Seemann indre
venstre, mens Per Vibe Amundsen
beholder sin plass på venstrevin
gen.

laget mot Lyn
Kåre BjØrvik skal lede

angrepet.
alt er innledet mellom

kommunene i Larvik-om
rådet, finner en det natur
lig fortsatt å orientere seg
i denne retning og mener
at Hedrum derfor ikke bør
trekkes med i planleggin
gen for Lågendalføret for
øvrig.

Det blir ingen nye folk inn på
Baliklubbens finalelag lørdag på
Ullevål. Men U.K. besluttet å om
kalfatre .litt på laget på grunnlag
av de' erfaringer man høstet i det
i det første finaleoppgjørest mot
Lyn. Steinar Sandnes kjøres opp i
angrepet, Jan Borgersen skal få
prøve sin hurtighet på høyrevin
gen, mens Kåre Bjørvik prøves i
senter. Med sitt temperament og
sin evne til å holde på ballen i et
gjennomibrudd kan. Bjørvik lykkes,
seiv i et så sterkt forsvar som Lyns.

Dette blir en daglig scene i oktober. Her vinkes det farvel til hvalbåten «Thoris» som
er på vei ut Saiidefjordsfjorden.

Det er dette som skal til, sier
junioroppmannen, Dagfinn Andre
sen, til Sportsmanden, og føyer til
at «nu vinner vi».

KLOKKETYV LØSLATT
FOR Å DRA PA
HVALFANGST

Ny ungdomssekretær
Elgkjøtt populærtDet var først og fremst ele-

i Vestfold Indremisjon

Sandar har scoret
32.646 poeng

MEST STEK Porsgrunn: En Porsgrunns
mann er dømt til 9 måneders
übetinget fengsel for medvirk
ning til det store klokketyveri
et i Erland Hansens urforret
ning i sommer.

•Oskar Lervik er ansatt som ny
ungdomsarbeider i Vestfold1 krets
av Indremisjonen og tiltrer i for
bindelse med ungdomskvelden i
Indremisjonens Hus i Sandefjord
i morgen, lørdag. Han blir ber hilst
velkommen til fylket. Lervik er fra
Fredrikstad, men kommer nu fra
Kristiansand, derfor deltar også
sangere fra Vennesla på festen.

Skoleskyss
fra Holfebygda

ENDEL KARBONADE

Ballklubbens iedere blir Per Hol
iden, treneren Ragnar Hvidsten og
Fridthjof Jacobsen. Ellers er det
stor interesse for kampen, vi har
således hørt det «r entusiaster som
vil fly innover for å rekke kampen.

Ballklubbens lag er tatt ut slik:
Arne Larsen, Arne Havnås, Har

ald Aase, Ivar Otto Myhre, Jan A.
Andersen. Willy Andersen, Jan
Borgersen, Steinar Sandnes, Kåre
Bjørvik, Bjørn Gunnar Johanne
sen og Gunnar Prytz.

Reserver er: Svein Bjørn Olsen,
Einar Kjemperud, Harry Sollie og
Karl Johan Larsen.

Som en følge av elgjakten,
er det blitt elgkjøtt å få i
byens slakterforretninger. En
slaktermester forteller at et
terspørselen er ganske stor.
Prismessig er elgkjøttet om
trent på samme nivå som ku
og okse, mens elgkarbonade
er litt rimeligere. Det er nes
ten bare stek, samt endel
karbonade, det er spørsmål
efter.

Det ble stjålet bortimot 100
ur til en verdi av 26 000 kro
ner. I straffen inngår en tidli
gere dom på 7 måneder betin
get fensel.

Mannen anket på stedet
dommen til lagmannsretten, og
han vil bli løslatt for å kunne
dra på hvalfangst om noen

Sandar Idrettslag rykker denne
sesongen opp i 1. divisjon i lands
delsserien (Sørlandsserien). • San
dar stilte >med hele 4 lag. Sandar
blir et av de beste lagi i 2. divisjon
og førstelaget ligger også på en av
de første plasser i 3. divisjon.

1. lag i '2. divisjon scoret 15.518
pt. Beste poengscorere: Odd' "Wet
termark 3753 pt. Knut Berggren
3.500 pt. Aksel Røste 1.783 pt.

2. lag i 3. divisjon scoret 8.060 pt.
Beste poengscorere: Trygve Gran
holt 1485 pt. Bjørn Halvorsen 1421
pt. Bjørn Gulliksen 883 pt.

3. lag i 3. 'divisjon' scoret 5864 pt.
4. lag i 3. 'divisjon scoret 3204 pt,

Foreldre til barn i Holte
bygda har anmodet om at
det blir ordnet med skole
skyss og rutebileier Skaatan
har kommet med et tilbud.

THE BIG SHOW. Cirkus har til
alle tider hatt et eget tak på publi
kum, der er en spesiell dragning
•ved sagmugig og kuppel og alt som
hører et ekte eirkus til, dyrenumre
og artisteri, og iikke minst det égen
artede, fengslende miljø. En virke
lig førsteklasses cirkusfilm, utspilt
i :et av verdens store cirkuser som
selvfølgelig langt oVergår hva vi er
vant tol her på bjerget, har derfor
alle ibetingelser for å falle i idet
store publikums smak. Jeg er viss
på at «The Big Show» vil gjøre
det. Oet er det verdenskjenté eir
kus Krone vi her får anledning til
å besøke, og med 'dette soin bak
grunn utspilles diet 'en handling
som ogtså har virkelig nerve. Nehe
miah Persoff (faren), Cliff Ro
bertson (luftakrobatsønnen) og
Esther "Williams leverer sterkt spill,
og i den lange rekke av glimrende
cirkusnummer er jeg mest' fristet
til å trekke frem de 12 digre is
bjørnene. Joda, dette er en film
serai' virkelig liver opp i en mørk
tung høstkveld.

Hedrum skolestyre vedtok
følgende: Skolestyret henven
der seg til formannskapet og
henstiller om at den fore
slåtte rute til kr. 16,00 pr.
dag, blir igangsatt snarest.
Avgangstidene fra Hvarnes
skole om ettermiddagen må
avpasses slik at barna fra
Støvland får skyss også de
dager de møter på Kvelde
skole. Ordningen gjøres gjel
dende for 196X/62.

dager. Lagmannsretten vil
først kunne behandle saken til
våren.

Jegeren, friluftsmannen og
folketaleren Anders Lange,
som har meninger om mangt
og meget, anbefaler blodig
elgbiff. Kjøttet er altfor godt
til å «seigpines» i stekeovnen.
Lag biff og få en virkelig de
likatesse for skjønnere!

Bedriftscupens
semifinale:

Framnæs mot
«4 Blank» i flom

lys i Bygården
i kveld

I alt har Sandar sooret 32646 pt.
med 42 d>eltagere, sier Per R. Pe
dersen.

Vestfold i Stortingets

komitéer:

Stortinget har valgt sine komi
téer, og Vestfolds representanter
fikk denne plasseringien:

•Protokollkomiteen: Gunnar Eker.
Administrasjonskomiteen: Bjarne

Støtvig.
Finans- og Tollkomitéen: As

bjørn 'Lillas og Johan Møller War
medal.

Justiskomitéen: Reidar Strømdal.
'Landbrukskomitéen: Rolf Schjer

ven.
Militærkomiteen: Johan Ander

sen.

Sverre Stenersen
går inn for YM
i Zakopane 1962

Skattekrav på en
halv mill. dollars

Pierre.
Man er omsider kommet frem til

«semifinalen i årets bedriftscup og i
flomlys i Bugården i kveld skal
Sandefjords-distriktets 2 gjenvær
ende lag «4 Blank» og Framnæs
(møtes om finaleretten.

«4 Blank» har hittil gijort en fin
fin innsats i cupen ved å slå ut
tneget sterke lag som Kaldnes,
Treschow Fritzøe og nu sist Esso
raffineriet. Framnæs' ferske be
driftslag har kommet til semifina
len via Husø Verft, Berg Arbeids
skole og w. o. i kvartfinalen.

Det er 2 lag som kjenner hver
andre godt fra funksjonærserien
som møtes i kveld. Begge bedrifter
(kjører nemlig 'med stammen fra
sine respektive funksjonærlag. Vi
tør ikke tippe hvem av lagene som
(blir finalist, men en jevn og mor
som kamp bør det bli.

MOT INGEMAR JOHANSSON
BLIR OPPRETTHOLDT

Målselvingen Sverre Stenersen
vår desidert beste kombinertløper
efter krigen tok det svært med
ro ifjor, men denne sesong akter
han å satse for fullt igjen, sier han
itil Arbeiderbladet. Det er ingen
hemmelighet at Stenersen vil <g&
inn for å skaffe seg en plass på
laget til 'Verdensmesterskapet i
Zakopane.

«UTROLIG, MEN SANN»?En 'amerikansk distriktsdomstol
har avvist Ingemar Johanssons
søknad om å få tatt 'opp igjen sin
sak mot det amerikanske skatte
vesen som krever en halv million
dollars i skatt for de inntekter
Ingo har hatt på sine kamper mot
Floyd Patterson om verdensmes
terskapet i tungvekt.

Det hevdes at hvert ord i den
utrolige svindelhistorien på «nedre»
er i overensstemmelse med sann
heten. Hadde det vært Tony Cur
ftis som, i virkeligheten hadde ut
ført de bravadene han nu 'spiller,
så kunne vi til dels forstått det.
Han er utrolig awepnende og char
morende. Nu må vi betegne Ferdi
nand Waldo Demara juniors krigs
opplevelser som i hvert fall en
køpenickiade av dimensjoner. Men

det er faktisk ifcke så veldig len
ge siden vi her i Sandar hadde en
herre som presterte noe tilsvarende,
bl. a. bløffet seg inn som lege på
et av våre mest kjente sykehus.

Nok om det. Takket være Tony
Curtis' herlige og glitrende frekk
het er dette blitt en meget under
holdende film som kulminerer mot
det store brølet under tannuttrek
ningen på marinekaptein Edimond
OBrien. Allerede fra sin aller yng

direkte.
Slik får De

virkelig vakre
skjorter, kjoler,
bluser, barnetøy,
lintøy, gardiner etc

Johanssons forsvarer hadde bedt
om sat saken måtte bli tatt opp
igjen eftersom det ikke er blitt
lagt frem nye bevis for at Ingemar
Johansson kan avkreves skått i
Amerika.

ste ungdom viste unge Demara en
itrang .til' å gå snarveier. Han hadde
ikke tid til å gå ferdig realskolen
og oppdaget plutselig at han ikke
kunne bli offiser, tross at han var
bestemann i alle fag. Men intet
kunne stoppe Mr. Demara når sa
ken kunne ordnes med stempel og
skrivemaskin. Og så var han1 på
vingene. Frekkhet, menneskekunn
skap og ikke minst, dyktighet, ber
get ham igjennom nesten alle van
skeligheter og han når også å bli
,til stor hjelp i mange tilfeller. Han
er nemlig ikke ute efter personlig
vinning hvis vi ser bort fra hans
streben mot suksess. Det er eventy
ret og spenningen som tydeligvis
har gitt ham «lopper i blodet», han
må prøve seg. En rekke kjente
skuespillere medvirker i køpenickia
den, således spiller koselige Karl
Malden en kanadisk prest med jo
vial klokskap.

Vålerengen slo Lyn.
Oslo 12. oktober

(N.T.8.). Flomlysserien for Oslos
hovedserielag fortsatte på Bislet i
kveld. Fri£ig slo Skeid 2—l og Vå
lerengen slo Lyn 31—1.

Ingemar hevder at han er sveits
isk statsborger og at han ifølge en
skatteavtale mellom USA og Sveits
ikke kan >avkreves skatt av de
 amerikanske myndigheter.Golf-slag demonstreres

i Bugårdsparken
i eftermiddag.

Vestfolds golfentusiaster vil gjer
ne samle flere rekrutter til sin fine

* Fukter og stiver samtidig.
Leni Kristiansen, Bergen,

sette i går ny norsk rekord i 100
meter bryst-med tiden 1,25,8.

sport og innbyr til en demonstra
sjon iav slag i Bugårdsparken i et
termiddag.

* Sparer tid og arbeid.

* Kleber ikke til jernet.
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HJEM FRA SANDEFJORD
—GA BORT 1 MDLLIARD
KRONER

Shahen av Iran har overlatt hele
sin personlige formue, som fortmo
de;s å utgjøre ca. 1 milliard norske
kroner, til folket. Formuen, som
omfatter hoteller, fabrikker og an
dre industriforetagender, skal set
tes under offentlig administrasjon
og fortrinnsvis benyttes til sosi
ale og velgjørende formål.

Telegram til hr. Walker og brev Flott, hva, Slim?
Slim Digger, det er oss!

. —Du skulle ha vært skribent,
Digger.

Hvis det er noe De ønsker,
snakk til Slim. Jeg må passe
viktige forretninger, frøken Pal
mer.
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ften&iktdmedaiø barnepark 18 bygg satt igang
i september 224

/ Sandar
leiligheter

FRÅ

LESEKRETSEN
Flere repriser,

hr. kinobesfyrer!

'''; ;%'   * |f|:b  . ."  '   ; .  .,    .  

er under oppføre/se
5 verksted- og fabrikkbygg bygges

to under arbeide i månedens
begynnelse. Ett av disse ble tatt
i bruk med en gulvflate på 126
kvm., og det annet er fortsatt
under oppførelse, og har en
gulvflate på 722 kvm.

Under «diverse andre bygg»
har ett vært under oppførelse
hele september, med leieareal til
bolig på 56 kvm., og til andre
formål 101 kvm. gulvflate.

Driftsbygget på gardsbruk på
226 kvm. er satt igang av Ei
nar Hansen, Tørrestad.

I den siste tiden har det blitt
spilt en rekke repriser på Sande

. fjordskinoene, og. dette ser ut til å
falle i publikums smak.

Hvorfor ikke sforfølge suksessen
og sette opp flere gode filmer som
repriser? Det skulle jo være nok å
yelge mellom.

Filmer som f. eks.: «Vel møtt ve
mod», «Mot nye horisonter», «The
long hot summer», «I morgen kan
jeg gråte» er alle vel verdt en re
prise.

Det er fortsatt stor byggevirk
somhet i Sandar. Septemberrap
porten fra avdelingsingeniør
Nordsveens kontor forteller at
18 bygg, hvorav 17 boligbygg er
satt igang i løpet av måneden.

1. september var 180 bolig
bygg med 227 leiligheter på
18.843 kvm. grunnflate i ar
beide. 17 eneboliger med en
samlet grunnflate pa 1.842 kvm.
ble satt i arbeide i løpet av må
neden. 6 boligbygg med 20 lei
ligheter på en samlet grunn
flate 1.534 kvm. var tatt i bruk
i månedens løp. Det vår således
ved slutten av måneden 191
boligbygg med 224 leiligheter
på tilsammen 19.151 kvm. gulv
flate under oppførelse.

Ved månedens begynnelse var
to driftsbygg på gardsbruk, med
320 kvm. gulvflate under opp

førelse. Ytterligere ett på 226
kvm. ble satt i arbeide i må
neden, slik at det ved månedens
slutt var 3 slike bygg med 546
kvm. gulvflate under oppfø
relse.

Det kontor og forretnings
bygg på 153 kvm. som var satt i
arbeide pr. 1. septbr., er fort
satt under arbeide. Likeledes er
et kontor- og forretningsbygg
kombinert med bolig på tilsam
men 200 kvm. under arbeide.

Eneboliger: Arne Fevang, 110
kvm. Ole Bettum, 239 kvm. In
gar Arnesen, 88 kvm. Kjell Slet
sjøe, 152 kvm. Gunnar Strand,
100 kvm. Birgit Paust, 94 kvm.
Alf Hansen, 101 kvm. Ivar Sol
bakken, 93 kvm. Ernst Berg Sø
rensen, 102 kvm. Sigurd Thuve,
94 kvm. Odd Andersen, 77 kvm.
Ragnvald Hansen, 100 kvm. Ar
thur Olafsen, 103 kvm. Kristof
fer Agledal, 77 kvm. Erling
terud, 80 kvm. Ludvig Grøtté
rud, 122 kvm. Alf Kristiansen,
101 kvm.

Og så et spørsmål til slutt an
gående nye filmer. Kommer stor
filmene «Oan, Oan», «Porgy and
Bess» og «Pepe» noensinne til å bli
vist i Sandefjord, eller kan de bare
spiller på kinoer som har spesial
utstyr?

 ii '  

..:;: ::---'-':-,:.:,-:-.rtr ' ' >#S

Pr. 1. september var 5 verk
sted- og fabrikkbygg med en
gulvflate på 1.554 kvm. i arbei
de. To av disse ble tatt i bruk
i løpet av rapportmåneden, og
de har en gulvflate på 488 kvm.
Fortsatt i arbeide ved månedens
slutt, er 3 bygg på 1.066 kvm.

Av andre offentlige bygg var

«Andruska».

Nu begynner barneparken
på den übebygde tomten til
Museumsgaten å komme i or
den. Der er sandkasse 'og. leke
apparater og sannsynligvis vil
man også få en liten asfalt
flekk som blir fin å kjøre tre
hjulsykkel på. Men det beste
av alt det er reist en hen
siktsmessig paviljong som vil

gi godt ly for barna i uvær 14 dager og det er bare malin
gen igjen. BisetfelseParktanten, frk. Bjørg Ma

this e n, er meget fornøyd
for det arbeide kommunen har
gjort for å bringe barneparken
i orden. Paviljongen er laget
efter mønster fra Oslo. I pa
viljongen blir der et lite rum
for parktanten og toilett for
barna. Den er reist i løpet av

Barneparken har fått en me
get sentral-beliggenhet. Enkel
te ganger vil hun derfor også
kunne ta imot barn til «parke
ring» fra mødre som er i byen
og handler. Det blir helst når
hun ikke har helt fullsatt med
barn i barneparken. Fullt be
legg er 20 barn.

Fru Turid Caspersen er bi
satt ved krematoriet i Tøns
berg under meget stor delta
gelse. Domorganist Myklegård
spilte et preludium til inn
gang. Svein Dyre-Hansen sang
solo «Dype, stille». Forsam
lingen sang så salmen «Bedre
kan jeg ikke fare». Pastor Riis
talte over teksten Joh. 11, 40:
«Sa jeg deg ikke at dersom
du tror, skal du se Guds her
lighet». Efter prestens tale
sang forsamlingen «Tenk når
engang den tåke er forsvun
het». Der var ikke kransepå
legning, men der var en
mengde kranser fra familie,
venner og naboer. Solisten
sang «Jeg er i Herrens hen
der». Presten foretok jordfes
telsen og baren ble senket,
mens domorganisten spilte
sørgemusikk.

Nansen hadde ingen tro på en
engelsk Wergelands-overseltelse

Skjøte fra Hans Kruge til sønn
Helge Krage på Deieborge 96/1 for
kr, 50.000, heri løsøre kr
23.275,—. Fritt huis for selgeren ogi
hustru.

Skjøte fra Olga Leistad tål Borg
hild Borgenhaug på ÅiSly 136/1 for
kr. 37.500,—.

Skjøte fra Solveig Torgersen til
Torolf Schjerven på Vollbu 47/130
for kr. 3.000,—.

Skjøte fra Hans Veierød til Arne
Loktu på Heimtun 13/106 for kr.
6.000,—.

Skjøte fra Signe Olsen til Half
dan Edvard Brekke på Brekkejor
det 45/83 for kr. 3.000,—.

Grunnseddel mellom B. Borgen
haug og Marindus Andersen på
.137/3 tomt nr. 21 i 20 år. Årlig
leie kr. 150,—.

Sjakkspillerne går mot

livlig høstsesong

Caissa har jubileum - Larvik spiller teori

44. TaB Se7
45. Ke2 Oppgitt

Grøndahl, Østerøy, forteller
Hvit har nu de sorte bønder under

kontroll og truer offisersvinst ved Lxe7
og TxcB så fortsatt kamp er håpløs.

sitt samvær med Nansen* * *
«Caissa»s forturnering er nu ferdigspil

og tabellene ser slik ut:

Så svært mange tilbake er
det vel ikke av folk som har
deltatt i Fridtjof Nansens
mange ekspedisjoner. Men vi
vet iallefall om én av dem, og
han bor til og med i Sandar,
I. C. Grøndahl, Østerøy.

Grøndahl har ikke noe sær
lig ønske om å figurere i avi
sen. Men #han forteller ialle
fall om hvordan det egentlig
gikk til at han ble videnska
pelig assistent for Fridtjof
Nansen under havforsknings
ferder til Spitsbergen med
«Veslemøy».

Jeg betrakter egentlig
dette som min krigstjeneste i
videnskapens bakgård, sier
herr Grøndahl. Det begynte
med at jeg under mine stu
dieår også kom til å følge
Nansens oceanografiske .fore
lesninger i 1906. Jeg ble in
teressert i faget, og i 1912 ble
jeg antatt som assistent for
Nansen ved havforskningsun
dersøkelsene i Nordishavet.
Nansen var jo ikke mer enn
51 år dengang, men allerede
da helt hvit i hår og skjegg.

han leste en av sine yndlings
diktere. Hans ansikt var som
De vet stort og grovtskåret,
kraftig og energisk. Men når
han leste noe som betok ham,
så fikk ansiktet en egen lys
ning det kom noe béåndet
over det.

Mesterklassen:

1. Trygve Nalum 5 poeng
2. Otto Johansen 3 »
3. Oscar E. Andersen 3 »
4. Math. Klavenes 2 »
5. Tordar Johansen 1 »
6. Arthur Unneberg 1 »

Idag, fredag, holder «Caissa» sitt års
møte på Håndverkeren. Der skal velges
nytt styre og det er også mange andre
viktige saker på dagsordenen, så som
nytt lynsjakkreglement, feilingen av 25
års jubileet (17/12—61) og opplegget for
høstsesongen. Efter årsmøtet vil der bli
fellesspisning og selvfølgelig lynsjakk
med premiering. Der skal forøvrig deles
ut premier for høstturneringén ifjor og
klubbturneringen iår samt for den nett
opp avsluttede forturnering.

Det blir sikkert en livlig høstsesong for
sjakkspillerne og problemet er først og
fremst å få tiden til å strekke til. Sjak
kens dag skal avvikles i november, men
datoen er ennu ikke fastlagt. Så har vi
det individuelle kretsmésterskap, den
tidligere nevnte interkretskamp mot Te
lemark og endel firkantturneringer -mel
lom Tønsberg, Caissa, Porsgrunn og Ski
en. I denne turnering skal der spilles en
runde søndag 5. november i Porsgrunn.
«Caissa» skal da møte Porsgrunn Sjak
klubb og Tønsberg skal spille mot «Tår
net», Skien. Alle fire klubber ligger her
foreløbig likt med hver 2 matchpoeng,
men Tønsberg har best score. Tønsberg
har forøvig fått en forsterkning idet dén
tidligere landslagsspiller Odd Flater har
meldt seg inn i klubben.

Larvik Sjakklubb holder for tiden på
med en teoriturnering under ledelse av
Helge Paulsen. Man spiller ; ålle de sam
me åpninger hvor de første trekk er
fastlagt. Betenkningstiden er 40 trekk på
en time og siden 20 trekk på. en halv
time. På denne måten klarer man 2 par
tier på kvelden. Partiene vil så i tur og
orden bli analysert og diskutert. Opp
slutningen om turneringen er god og
klubben melder om flere nye medlemmer.

tiet Nalum Hatlebakk senere i turne-
ringen.

8. a 3 a 6
9. Sf3 b 5

10. Ld2 Lb 7
Så lenge ikke sort kan få sprengt det

hvite bondesentrum blir løperen stående
uvirksom her og det er et spørsmål om
ikke sort heller burde forsøkt f 6 og latt
løperen blitt på cB.

11. b 4 cxd4
12. cxd4 Sb6
13. Sel Sc4
14. Sb3 h 6
.15. Scs IxB
Nu måtte løperen tilbake til c 8 allike

vel. Sort kunne naturligvis spilt Le 7 xcs,
men da ville Nalum fått en gardert fri
bonde på c 5 og dessuten hadde Stanes
andre planer med denne løperen.

16. 0-0 Lgs
17. Lxc4 bxc4

Nu er det sort som fikk gardert fri
bonde og, som vi vil se av fortsettelsen,
lykkes det ham også å sprenge det hvite
bondesentrum.

18. Sxgs hxgs
19. Dg 4 Th4
20. Dxgs DxD
21. LxD Txd4

Friskt spill, men når Nalum har gått
med på denne varianten er det naturlig
vis i sikker forvisning om at han får full
kompensasjon .ved angrepet på sorts sår
bare kohgestilling.

22. f4! Se7
23. Tf3 TbB
24. Tbl KfB
25. Kfl Sc6
26. h 4 Tbs
27. h 5 Se7

Andebu:

Klasse A.:

1. G. Kamfjord
2. Einar Kjemperud
3. Bjørn Lund Nilson
4. Albert Ohrem

5. Bjørn Unneberg
6..Thormod 01afsen

Skjøte fra Agnes Beckmann til
Ole Sbålerød på Knatten gnr. 57,
'bnr. 18 for kr. 24.000,—.

Skjøte fra Artur Nikolai Torp til
Gustav Horntvedt på Briskestykket
'5B/58. Verdi kr. 500,—.

Skjøte fra Gustav Horntvedt til
Artur Nikolai Torp på Trekanten
58/59. Verdi 'kr. 500,—.

4 poéag Nansen var jo maskulin
og ofte var han vel også
uvøren. Kan De tilslutt for
telte noe som er karakterist
isk i så henseende?

3 »
3 »
Z'Å »
2 »
Vi »

Fare for pilsen?
Et dansk bryggeri som laget

et øl som kaltes Dortmunder,
har fått en prosess på halsen
fra de tyske bryggerier om
retten til å bruke navnet. Dan

skene regner med å tape og
har derfor laget en konkur
ranse om et nytt navn som
har fått 75 000 forslag fra hela
verden.

Ja, det måtte være når
vi skulle «iland» på isflakene
for å foreta observasj oner*

For oss som var Uvante,
var det jo ikke så greit til å
begynne med. Disse isknot
tene og de små flakene had
de en tendens til å ville tippe
over eller . synke - under ben
éne på oss. Men Nansen brøl
te : Så hopp da! Hopp! Jeg
kjenner isen! Og det gjorde
han nok, men det kunne ofte
være betenkelig langt å hop-

Klasse B.:
1. Gunnar Gustavsen a
2. Karl Erik Karlsen
3. 0. Antonsen
4. Ove Vårvik
5. Peder Antonsen

Leiekontrakt mellom Sverre
Kjærås og Johannes Foss på 13/1
tomt nr. 1 i 20 år. Årlig leie 'kr.
60,—.

VA poeng
VÅ »
2 »
1 »
1 »

Skjøte fra 'Leif Dahl til Arne
Flåtten' på Knausen 97/16 for kr.
500,—.
'.. Skjøte fra Gunvor Skarsholt til
sønn Jens Skarsholt på Fjelly 16/25
og 31 for kr. 30:000,—. Fritt hus
for selgeren,

Skjøte fra Anders Tveitan til An
ders Døvle på Sfcorge vestre- ogr
Åsli 116/1 og 16 for kr. 160.000,—.

Skjøte fra Arne Prestbøen til
Ernst Solberg på Løkka 109/36 for
kr. 1.000,—.

Oppgave nr. 57.
av. Asbj. Willadsen, T°rP pr. Fr.stad.
Kds, Lc7, Bas d 6 e 5 (5)

Men hva skal man gjøre,
hyis bryggeriene i den tsjekk
iske by Pilsen går løs på de
bryggerier over hele verden,
som i alle år har kalt ølet sitt
for pilsener, uteri å ha noe med
det ekte produkt å gjøre?

pe . Men vi lærte da å
hoppe omsider, småler
Grøndahl.

De kom vel i nokså nær
kontakt med Nansen? . Joh A. Keough,

prest ved den katolske klrke
St. Francis-Xavier i Massa
chusetts, kom i et dilemma
ved gudstjenesten forleden,
fordi en av ministrantene ikke
hadde innfunnet seg. Da kom
en ung mann fra menigheten
frem og tilbød sin assistanse.

Handel med
eiendommer
i Stokke og Andebu

Han fikk på seg den fotside
hvite kjortel og hjalp til på
korrekt latin. Efter messen
takket presten sin utmerkede
hjelper og ville vite navnet på
ham. Han presenterte seg som
Robert J. Kennedy, USA's
utenriksminister og presiden
tens yngre bror.

Ja, vi var jo stadig sam
' men under . arbeidet. Og vi
hadde mange samtaler også
av ikke-faglig art, om kveld
ene. Vi kunne ha avvikende
synspunkter om mangt og
meget, men tonen var alltid
kordial. Nansen hadde mange
interesser og nokså bestemte
meninger. Litterært var han
sterkt betatt av I. P. Jacob
sen og Wergeland. Eiendom
melig nok brydde han seg
ikke særlig om Bjørnson.
Men Jørgen Moe likte han,
fordi han skrev så tilforlate
lig og enkelt. Han var også
en beundrer av Walt Whit
man. Wergeland var forøvrig
årsak til en av våre mest
langvarige diskusjoner. Jeg
gikk inn for at ting av Wer
geland burde oversettes til
engelsk. Men det kunne Nan
sen ikke forstå. Ja, han trod
de ikke noe på at Wergeland
ville bli lest i England. Da jeg
senere, mens jeg underviste
ved London universitet, gjor
de alvor av min tanke med
en Wergelandsoversettelse
den kom forøvrig i to opp
lag så desiserte jeg et ek
semplar til Nansen. Jeg tror
han såtte pris på det. Boken
sammen med et par brev i
den anledning finner man
forresten på Nansen-utstillin
gen i Oslo nu under minne
dagene. Det var ellers inter
essant å iaktta Nansen når

Sorts offiserer står dårlig plasert og
kan vanskelig komme til å få gjort noe.
Den hvite springer står ypperlig plasert
både i angrep og forsvar og det er et
spørsmål om den allikevel ikke burde
vært byttet av i 15. trekk.

28. h 6 gxh6
29. Lxh6 + KeB
30. Lgs a 5
31. Ke2 axb4

mbed o f g k

Kc3, Dg2, Te4, Ba 4 g 3 g 6 (6)
Partiavdelingen. Matt i 2 trekk. .

Løsning i neste spalte.
Løsning på oppgaven i forrige spalte

(Nr. 56): 1. De7!

Tinglyst ved Jarlsberg
sorenskriveri i september.

Vi skal idag fortsette med partiene fra
landsturneringen og har idag valgt en
variant i Fransk som ble svært ofte be
nyttet.

STOKKE:
O. E. A. ©kjøte fra Hams Veierød til Ed

imund Roll på Fjellvang 13'/107 for
kr. 3.000,—.

Festekontrakt mellom Magda
"Westberg og Haakon Vernegg på
3% tomt nr. 9 i 25- år. Årlig leie
kr. 653,40.

Festekontrakt mellom Magda
Westberg og Hans Martin Aanne
stad på 3% tomt nr. 10 i 25 år.
Årlig leie kr. 216,60.

Skjøte fra Nils Jespersen til sønn
Håkon Jespersen på 2/45 for kr.
1.000,—.

©kjøte fra Mathias Marcussen til
'Gunnar Bjørk Marcussen på Fry
denbergi 22/137 for kr. 10.000,—.

Skjøte fra Henry Skaara til Nils
Harry Olsen på Varbo 34/9 for kr.
1.800,—.

Skjøte fra Hans Hansen til sønn
Edmund Askerød på Askerød 132/1)
og 3 for kr. 25.000 heri løsøre
for kr. 8.000,—.

Hvit Trygve Nalum, «Cåissa».
Sort: Kr. Stanés, Torshov.
1. e 4 e 5
2. d 4 d 5
3. Sd2 Sf6

Bruktbilsalg Trødde De
at frosten

var det
eneste?

32. axb4 c3
33. Th3 Sg6
34. Tbhl! TxScs
35. bxcs La6+
36. Kf2 Td2+
37. Kei d 4
38. c6! Ta 2
39. ThB+ SfB

Den såkalte Tarrasch-varianten efter
den kjente stormester av samme navn.
Det naturlige, og tidligere mest alminne
lige, svar på 3. Sd2 var c5. Efter tekst
trekket fortsetter hvit med e 5 og sort
jnå straks trekke springeren. Dette er
imidlertid ledd i en plan, om å sprenge
det hvite sentrum ved senere å spille c5,
med, angrep på den hvite bondekjede
b2—es. Varianten er full av fprviklinger
og for tiden meget populær.

Wien. (NTB—Reuter) Den
pansrede bilen til tidligere SS
og Gestaposjef Heinrich Himm
ler er nu til salgs som bruktbil.
Prisen er 25 000 østerrikske
schilling.

Bilens merke er en 1943 mo
dell Mercedes med skuddsikre
vinduer, pansret karosseri og
med et bensinforbruk på 60 liter
på 100 kilometer.

Slår sort tårnet går han matt med en
gang, men heller ikke på denne måte
kommer han ut av mattnettet uten tapt
spill.

40. Lf6 Tal +
41. Kf2 Txhl
42. Txhl Sg6
43. Tal

4. e 5 Sd7
5. Ld3! c5
6. c 3 Sc6
7. Se2 Le7

Bilens historie efter krigen
er trolig at den først ble ut
levert til de amerikanske myn
dighetene. Nu eies bilen av en
mekaniker i Wien.

Nu kommer angrepet på den annen
fløy.For passivt. Sort spiller bedre 7. —Db6

med forsterket trykk på d4. som i par- LcB «Ja, Kva skulle det elfers være?»
«Faktisk ødelegges det flere bilmoforer av rust- enn av
frost. Rusten fører med seg tilstopping av kjølesystemet
og overoppheting av motoren.»
«Dette er nytt for meg. Hva bør jeg velge?» _
«Prestone Anti-Freeze. Den har en Magnetic Film,
som danner et beskyttende lag på alle flater i kjøle
systemet og hindrer rustdannelse og rustløsning. Ingen
annen antifrost har denne inhibitor.».
«Fint, men når skal jeg fylle?» V _
«Like godt straks. Prestone varer hele Vinferen - Kvis
kjølesystemet er tett og rent når De og det skal
jeg grefe for Dem.»

Festebrev mellom Oddvar Tide
mann og Aslaug Nordbye på 7/42 i
.10 'år. Årlig leie kr. 100,—.

Skjøte ifrå Gjert Jakobsen til
Lars Ragnvald Krogenæs på 9/27
for kr. 500,—.

Skjøte fra Thorstein Nielsen til
døtre Astrid Thorbjørg Simonsen
og Aase Marie Bjørnstad på Sten
hammer, 85/5 for kr. 30.000,—.

Skjøte fra Svein Ødelund til Guri
•Larsen på Solum 140/1 for ikr.
85.000,—.

Skjøte fra Lars Aamodt til Kri
stian Kristensen på Gjersø 156/17
Verdi 'kr. 500,—. -

Skjøte fra Gjert Jakobsen til
Morten Hasle på Stokkebo 9/30 for
kr. 1.500,—.

Skjøte .fra Gjert Jakobsen til Ole
Austad på Rislebekk 9/31 for kr.
1.000,—.

Skjøte ifrå Ivar Gjerløw og Arne
Gjerløw til Hjalmar .Hansen på
22/1 tomt nr. 40 for kr. 70?000—.

Festekontrakt mellom Jon Nico
laisen og Thomas Lunde på 40/3
tomt nr. 1 i 50 år. Årlig leie kr.
225,—.

MEIS-
Storbygg

i Tønsberg Velg det beste. Insister på...

Tønsberg kommune har be
sluttet å kjøpe et par eien
dommer i tilknytning til
brannstrøket i Tønsberg sent
rum. Hensikten er å seige ei
endommene videre. Forsik
ringsselskapet Brage har be
sluttet å kjøpe eiendommene,
hvis man blir enig om betin
gelsene. Tanken er å oppføre
et større forretningsbygg i
strøket. Det er forsikringssel
skapets mening å oppføre fle
re slike forretningsbygg rundt
om i landet, og Tønsberg er
den første by man har festet
seg ved.

Prøv det nye Granular Liverpool Salt!
pet .er rent og kraftig - lett oppløselig, en mellomtype

som ikke blir hardt ved lagring.
. Granular Liverpool Salt egner seg særlig til

fremstilling av saltlake og salting av kjøtt, grønnsaker
°é andre matvarer.

rjs=jj Spør Deres leverandør etter
Granular Liverpool Salt.

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. - LONDON

Ant?-Free*e
VERDENS MEST GJENNOMPRØVEDE,
MEST ANERKJENTE

Fåes på bensin- og servicesfasjoner, i bil
forretninger og bilverksteder over hele
landet Importeres og leveres kun på
plomberte originalkanner.

* BfirlnftiUi    ! T TrrGRANULAR Festekontrakt mellom Jon Nico
laisen og Sigurd W. Strøm på 40/3
tomt nr. 2 i 50 år. Årlig leie kr.
273,—.
• Skjøte 'fra Even Buer til sønn
Oddvar Buer på Buer, 80/1 for kr.
70.000,—.

Eneimportør:
H. ASTRUP & CO. A/S - OSLO

jtttt&MttÉ? '
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Fredag 13. oktober 1961.

Vasl-rtk

Et
behagelig antrekk
begynner innenfra.

S::-S:£::S:':-v:yS^

ML ÅKKO
er varig, velsittende, varmt og komfortabelt.
Gjør vinteren mildere med Dovre makko,
det myke, lette herreundertøyet som er så
behagelig på kroppen. Dovre har benklær
med regulerbar strikk og staut fasong for
korpulente. - Trøye og bertklær, str. 46 - 54
kr. 14.80*) Kort erme, knekort kr. 13.80*).

NY KVALITET

Nå kan De få bleket Dovre makko, lysende
hvitt og tynnere enn vanlig makko. Denne
makko syns ikke under de moderne trange
ytterbenklær. Trøye og benklær str. 46-54
kr. 15.50*). Kort erme, knekort kr. 14.50*).
Snakk med ekspeditøren - han veileder
Dem. *) Veil. pris pr. plagg

SftSS'. ..vS:-''''

Det er ikke blitt tilstrekkelig påaktet at Sandefjord ihøst har hatt eh smule preg av «fiskerhavn».
Endel sildefiskere fra Sør- og Vestland har hatt Sandefjords havn som stasjonshavn i den sehere
tid. Igår var det «landligge» for endel av fiskerne. Bildet ovenfor viser et situasjonsbilde tatt for
noen dager siden. '.:'  s

lett å havne i 3 grand. Det er
dessverre vanskelig å finne frem
til minorfarvene efter Vienna.  

mellom Sandefjords 3. lag ogi Lar
vikklubben «Farris».
 Efter-1. omgang hadde Sande

fjord sikret seg en ledelse på 37—9.
Seiv om Larvik tok seg stort opp i
annen omgang (vant 17—8) var
kampen tapt.

Pra denne 'kampen velger vi det
te spillet:

Nord gir. Ingen' i faresonen.
Nord

Et Culbertson-par vil ikke hia de
minste vanskeligheter med å finne
frem til 6 ruter, på disse kortene.

Efter Culbertsons system åpner
øst med ,1 ruter (farven under sin
gelton). Vi vil gjerne se den
spiller som da ikke vil drive til
momp.

Z> ko 7 4
* ko 10 6 2
08 7 4
* da kn 7

Vest Øst
<? 9 6 V ess da 10 8
 9-8543  ess da kn
0 ingen 0 6 3 2
 ess 10 8 4 3 2* ko 9 5

: Vi tar med et spill fra denne
kampen: - A/S DOVRE TRIKOTAGEFABRtK

LillestrømNord
 ess ko 5

Oess 7 6 2
* ess ko 7 6

Vest Øst
 73  da 9 8 4 2
Z> ess kn 10 7 5 <3 9 2
0 kn 8 3 •  . O kn
 da .10 , * kn> 9 5 4 2

A. Bredo Sletner.
Spesialfabrikk for herre- og gutteundertøy

Krefskampene nyter et enestående ry blant golf
spillere i det ganske land? Det er
en bane i aldeles ypperlig stand,
©gi en dag eller noen timer på
golfbanen det kan jeg forsikre
Dem er ikke bortkastet tid. De
kommer ib.jern igjen med masse
godt surstoff i lungene, en fabel
aktig appetitt og med en .tørst som
en gråstensmurer.

Ja, men, innvendte vi forsik
tig det er nu dårlig golfvær nu
om dagen?

Dårlig .golfvær! Tror De at
en smule regn er i stand' til å ta
pipet fra en golfspiller! Ofte er'et
godt si-regn selve golfværet!/Golf
er en kongelig sport!

Og dyr som alt «kongelig» ?

Nu skal De prøve å. skamme
vekk fra en falsk forestilling, De
tror at man trenger et helt golf
sett medl 14 klubber. Det er galt.
Det er for dem som aspirerer til
championships. Seiv klarer jeg meg
utmerket med' de tre klubbene.som
danner grunnlaget, og som er nød
vendig for å gjennomføre en
match.

Unisont ble sunget «Lykksa
lig». Sogneprest Birkeland for
rettet efter ritualet med bønn
og skriftlesning. Han talte over
Matt. 5. 6: «Salige er de som
hungrer og tørster efter rett
ferdighet, for de skal mettes».
Efter talen sang forsamlingen
av «Nærmere deg, min Gud».
Fru Sommer Pettersen sang
«Høyt fra det himmelske
høye». Det ble ved sognepre
sten lagt krans på baren fra
avdødes hustru, barn. og svi
gerbarn og barnebarn, med
den siste hilsen og takk for
alt. Dessuten ble det pålagt
krans fra Sandefjord Murer
og murearbeidérforening med
takk for godt medlemsskap.

Mens man spilte Alnæs' «Si
ste reis», ble kisteh båret ut.
Jordfestelsen fant sted på
Ekeberg gravlund. Man sang
«Så ta da mine hender*.

20. s. e. Trefoldighet. Matt. 21, 33—44.
 kn 5 3 2
<? 7
O ess, ko. da. kn. 10 9 5 Umulige mennesker11 gang

Måndag ble 2 kretskamper spilt
i Sandefjord.

Det var Sandefjord Bridgeklubbs
3 A-lag- som var i ilden.

Klubbens 1. lag, Knut Jansen/
Trygve Petersen, Reidar Larsen og
Roy Johansen, supplert med Gun
nar Strand møtte, lag 2, som var
representert -ved . Erling Børresen,
Erling Hansen og Kristen Hansen/
Magnus. Andersen.

Førstelaget hadde ingen vanske
ligheter med å vinne. Efter en le
delse på 22'—14 i første omgang
øket forspranget jevnt og sikkert
i den neste runden, slik at slutt
resultatet ble 50—26.

Vi kikket innom mens kampene
pågikk, og det første spillet vi hef
tet- oss ved var dette:

Syd
 kn 10 6
Q?ko"d& 3
Oda 10 9 5 4
* 8 3

 6
Disse kortene ble sørgelig mis

handlet ved begge bord.
Der hvor Arne Larsen/Jacob

Kristiansen satt vest/øst gikk mel
dingene slik:
nord øst syd vest
pass 1 kl. pass 1 ru.
pass 1' sp. 2 ru. 2 hj.
pass pass 3 ru. 4 kl.
pass1 . -4 hij. og pass rundt.

Det.tole dessverre efter utspill av
ruter-8 spilt 1 toet på kortene. Ru
ter tole trumfet på hand. Nå fulgte
liten hjerter til bordets knekt. Hvis
det nå fortsettes med' ny ruter til
trumf. Ny hjerter til kutt på bor
det, og den siste ruter til trumf.
Så følgjer spar fra hand, og 'bor
dets dame holder. Derefter spar
esset, • og så spar til trumf. Nå er
det bare å spille esset og kongen i
kløver, og 10 stikk er vunnet.

Ved <iét andre bordet hvor brø
drene Barth representerte «Farris»
som øst/vest gikk meldingene slik:
øst syd vest nord
1 kl. 1 ru. 1 hj. pass
1 sp. 2 ru. 3 kl. pass
pass 3 ru. pass "pass.
3 'hj. 4 ru. 5 kl. dobler,
og pass rundt.

Her ble det også prestert å gå
en dobbelt toet. Det er nesten ufor
ståelig hvordan det lar seg gjøre.
Det er vel mere et spørsmål om
ikke 'det toør kunne vinnes 6 trekk..

AV RES. KAP. LEIF WINSNES
Det er selvsagt hverken du eller jeg som hører til de umu

liges flokk. Vi pleier å ha vårt på det tørre og «er utrolig flinke
forsvarsadvokater når vi kommer opp i en kinkig situasjon og
det gjelder å bedyre sin «uskyld» overfor kritikk og bebrei
deiser. Vi famler ikke efter argumentene. Arsenalet er vel ut
styrt. For så vidt er vi nær beslektet med de karene Jesus
snakket med den dagen han fortalte lignelsen om Gudsvin
gårdsmenn. De var fullt og helt med på notene når Jesus
ut fra den hellige historie påviste hvor ille folk i gamle dager
hadde stelt med de gudsendte menn som' talte om veien til
fred og frelse. Da så Jesus utesket deres mening, var de ikke
sene om å felle dommen: «Ille skal han (vingårdens herre)
ødelegge disse, illgjerningsmenn, og vingården skal han leie
ut -til andre vingårdsmenn som gir ham frukten i rett tid.»

Den dommen var kanskje, menneskelig sett, ikke så uri
melig, når en tenker på hvordan sendebud efter sendebud fra
den gode Gud ble 'slått til jorden og steinet og drept. De var
ikke bare klar over at de dermed felte dommen over seg seiv.
De hadde like foran seg vingårdsherrens sønn, den eldste av
alle åndsbårne budbringere og ham sto de efter livet. Så blin
de kan vi mennesker bli. Forsvaret er i orden.

Ved begge bord åpnet vest med
2 hjerter. Roy - Johansen på, Nords,
plass meldte 3 kløver, (tilsvarer
opplysende dobling) og. Reidar Lar
sen på. 'Syds. .plass så '3 grand,,, som.
ble: sluttresultat. Utspillet fra Vest
var hjerter-knekt som Larsen
stakk. Han satset. nå på at Vest
hadde ruterkonge. Spilte liten ru
ter til Vest og ny ruter fra toordet
trakk kongen hos Vest. Han retur
nerte spar, og 9 stikk var i.havn.
Larsens spilleføring var fiks, men
vi likte allikevel toedre Kristen
Hansen ved det 'andre bordet. Der
ble det også åpnet med 2 hjerter
hos motparten (Knut Jansen).
Magnus Andersen på nords plass
doblet opplysende. Kristen Hansen
som syd meldte 2 grand, og det ble
sluttkohtråkten. Nå får makker
paret diskutere seg frem til hvor
feilen ligger. Tro om ikke syd bør
gå -direkte til 3 grand.

Nok om det. Utspillet var også
her hjerterknekt. Spilleren stakk
ikke første gang. Vest fortsafcte
med liten hjerter. Nå kom spilleren
inn, og trakk straks ruterda
m e. Hah spiller på at det sitter en
honnør på-hver hand hos motpar
ten; og med dame 10 9 på den ene
hand er dette den teoretisk riktige
måten å gjøre det på. Her fikk
spillet sin store belønning. - Vest
stakk med kongen, og knekten falt
hos øst.

 ess ko 5
O ess 7 '
07 6 4 3 2
* Ess 8 3 —. Den som engang er begynt å

spille golf, blir vel blind for alt
annet?

Gunvald Johnsen er begra
vet på Sandar nye gravlund
hvor naboer og familiens ven
ner var samlet om avdødes
båre for å følge ham til det si
ste hvilested. Ved baren i San
dar kapell forrettet kallskap.
Arne Dahl: Organisten innle
det med sørgemusikk og før
talen ble der sunget «Gud når
du til oppbrudd kaller». I til
knytning til skriftlesning tal
te presten over ordene i Joh.
3, 16: «Her får vi se hvor høyt
Gud elsket han gav oss sin
enbårne sønn for å frelse oss
inn i sitt himmelske rike».
Presten bar frem en siste hil
sen og takk og lyste fred over
hans minne. Baren førtes til
gravstedet hvor jordfestelsen
fant sted. Marskalker var Alf
Ringdal og Olaf Nalum.

 kn 10 9 3
<?-5 Tøv! Golf fremmer alLsidighet.

Vet De at en masse av arbeidet i
forbindelse med golfbanen utføres
av medlemmene? Nu har vi f. eks.
fatt et deilig klubbhus. Vet De
hvem som har malt og stelt til
der? Jo, the olde&t members.; Ar
beidet er utført som dugnad, eller
«doning» som vi sa i Sandar i
gamle dager.

Som enhver forstår en vld
underlig årstid dette her. Jord
bærplantene blomstrer på Pevang
og golfballen ruller på Tufte.

Og ikke nok med det

'<> ess kø "da 9
4 <ko kn 7 4

Det er i grunnen bare disse to
hendene som har interesse.

Det forbausende var at hverken
1., eller-2,-laget klarte å melde den
opplagte mompen.

Efter Vienna-systemet åpnet øst
med li kløver. Vest svarte selvføl
gelig.. 1 grand. -Øst måtte vise sin
svake åpningi (22 punkter) med 2
kløver, og da havnet 'begge parene
i 3 grand.

Nå sverger praktisk talt de fle
ste rfcoppspillere i vår by til Vienna
systemet, øg da er det så altfor

Gud har sendt bud også til deg og til meg. Tenk deg
om! «Har du hørt den stille banken dypt i sjel og sinn? Det er
Andens røst som sier: Gå og lukk din Frelser inn.» Ja, har,du
ikke mer enn en gang når du satt fast som i en skruestikke
gitt Gud dyre løfter om «frukt»! «Frukt!» Behøver jeg å
forklare dag hva det ordet sikter til? Er du i tvil om hva Gud
er ute efter er du i tvil, når du skal være absolutt ærlig?

PAGSRUNDEN
Hva er det så blitt til? Du skal ikke, uten seiv å Vite det,

være en av de umulige som verken medgang eller motgang
biter på? Hva middel skal da Gud bruke for å redde deg fra
dommen? *

I DENNE FORUNDERLIGE
VÅR er det initet som overrasker
'oss. Seiv ikke 10-årige Svein Roald
Jakobsen, Vannverket, klarte å
overraske oss. Vi løftet bare litt på
øyenbrynene og uttrykte i en mild
tone at «våren kommer sent iår».
Dette var Svein Roald smilende
enig i, da ban presenterte øss for
en bukett av jordbærplanter med
blomster øg kartdannelser.

Vi kan vel nesten regne med
å spise nyplukkede jordbær med
fløte på Mortensdag iår, mente vi.

Ja, det mente Svein Roald også,
som forklarte at de spreke vekste
ne ikke stammet fra Vannverkom
rådet, men at de var plukket i
bestemor® have pa Pevangi.

Den andre kampen som ble spilt
på hotell «Atlantic» måndag var NU ER DET TID for julepost!

Midt oppe i jordbærhøsting på Fe
vang må vi nu forberede oss på å
sende julepakker til Australia.
Men det er overflødig å sende
jordbær. Nettopp på denne tiden
er det, forsåvidt man kan snakke
om vår i Australia forår der
nede, med jordbærsalg på alle
«tørjer». Innen lørdag 14. oktober
må pakkeposten til Australia sen
des. Innen 18. går pakken til New
Zealand, Hongkong og India. Den
19. glår p.-posten til Chile og 25.
til Brasil og Peru.

Begynn å pakk!

Vestfoldskytterne helder
høyt toppnivå

len til odel ogi eié ved en flott
innsats. På Landsskytterstevnet
gjorde flere av fylkets skyttere det
godt. Og de vant samlagsskytnin
gen på dette stevne. Én prestasjon
som. tydelig markerer fylkets høye
skytternivå. Samlaget som sådant
har i det hele hevdet. seg godt.

Når det gjelder deltagelsen i
skytningen jevnt over i lagene vil
nok årsberetningene vise nedgang
i deltagelsen såvel i treningien som
i de lokale konkurranser mener
Hillestad og tilføyer: Vi,:får hå
pe det ibedrer seg i 1962. Som for
holdene er har man ennu bar
mark på bane å skyte på. Det er
gledelig at vi har mange gode re
sultater å vise hen til også i engere
konkurranser. Disse bør virke an
sporende også i bredden.

• * *

Nu gjelder det å få bredde
i treningen

Henriette Dahl er begravet fra
Høyjord kirke under meget stor
deltagelse. Kisten var plasert ved
kirkenskor og omgitt av et blom
sterveld. Organist Reidar Henrik
sen innledet høytideligheten med'
et preludium', og Einar Aas sang
«Ved Jesu føtter en stille stund».
Porsamlingen sang salmen «Gud
når du til oppbrudd kaller». Sog
neprest Ivar Aartun leste ritualet
og talte over tekst fra 2. Kor. brev
4. Efter talen sang
«Lyfcksalig, lykksalig, hver sjel
som har fred». Der ble nedlagt
krans fra mann, barn og sviger
barn og fra barnebarn, likeledes
fra oldebarn, alle ved klokker Tvei
ta. Dessuten ble pålagt krans fra
familien i Tønsberg. Solisten sang
«Skal vi møtes hist ved froden»,
og baren ble ført ut av kirken.
Jordfestelsen fant sted på Høy
jord kirkegård, og sogneprest År
tun lyste velsignelsen. Porsamlin
gen sang «O, tenk når engang
samles skal». Efter jordfestelsen
var det minnesamvær på Dalsroa.

Sommerens 'konkurranseskytnin
ger er unnagjort for Vestfold Sfcyt
tersamlags vedkommende ogi vel
også for de enkelte lag, sier for
mannen T. Hillestad, Andebu.
Organisasjonsmedaljen ble det
skutt om i Tønsberg. Uttagningen
ble skutt på Nøtterøylagets bane
og selve Samlagsmesterskapet ble
dert skutt om i Horten. I Seks
kant konkurransen som ble arran
gert av Drammen Skytterlag ble
Vestfold nr. 2. I pokalskytningen
mellom Østfold og Vestfold som ble
holdt i Østfold vant Vestfold poka

Sammivel,
ALT TATT I BETRAKTNING

er det derfor ikke noe merkelig i
at Golfsesongen fortsetter. Ja, en
entusiast forklarte oss igar at det
te egentlig e r golfsesongen nu
og fremover til jul iallefall.

Og, fortsatte den mildt glød
ende golfspiller nu er itiden for
folk som vil oppta denne used
vanlig fortreffelige sport til å be
gynne å virkeliggjøre sine hensik
ter. Vet De at golfbanen i Stokke

Begravelser
Murer Olav Hellberg er un

der stor deltagelse begravet
fra Ekeberg kapell. Til innled
ning spilte for orgel og fiolin
«Stjernesangen» av Sibelius,
og fru Sommer Pettersen sang
så «Fader vår» av N. Larsen.

Atgeir.

rett
fra Kan sjå ul:!•

For lånsøkjarar som må sette ut
investeringsprosjekt fordi dei ikkje
får kreditt, kan det sjå ut som om
kredittilstramminga hemmar den
økonomiske veksten.

Finansministeren i Stortinget.Stabburet hatten for herrér over hele verden

i"™*" | *" "" —r- -~_ , |

UfartMUUDGI

I En særdeles god mid- i
I dag, laget etter de i HPi
] beste oppskrifter. Med i Hr

l|| I Stabbur-erter til blir || Wg
ljl det lllßf

—rfcS-
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Mange premier fil
«våre» skytfere

Ballong fil Sande
fjord vant

Husmødre - se her: Indremisjonens
Hus,En hel-elektrisk vaskemaskin for bare VED ÅRETS LANDSSTEVNE

Først i disse dager foreligger den
endelige premieliste for årets
landsskytterstevne som tole holdt
for tre måneder siden.

16. september var det havefest
i den store prestegårdshaven hos
Rev. Eric James ved St. Georges
Church, Oamberwell, London. Me
nigheten teller 10.000 innbyggere.
Under havefesten ble det sendt opp
balonger som kunne kjøpes til inn
tekt for menighetsarbeidet. Den
som har kjøpt balongen som kom
mer lengst ville vinne et arm
bandsur, mens vedkommende som
fant og sendte inn' ballongen, også
ville få premie.

18. september fant Tore Jacob
sen, Liveien 2>, Sandar, restene av
en ballong med merkelapp fra ha
vefesten. iDen ble funnet i Prest
åsen og straks sendt imi' tol kirke
vergien ved St. George-kirken. Kir
kevergen har nu meddelt åt dette
var den vinnende ballong, og Tore
som er 10 år, har fått en flott bok
med bilder fra England som pre
mie.

1.295* kroner! - Og dessuten fra Hoover!
Sandefjord

Stor velkomstfest for den
nye ungdomsarbeideren
Oskar LervikFra Vestfold var deltagelsen

ikke særlig stor. Men alle som
deltok herfrå, ble plasert på pre
mielisten og sammenlagt tole det
72 premier på Vestfold-skytterne.

Vi tar med' skytterne fra vårt di
strikt. I mesterskapet tole 'Knut
Skjelland nr. 3 og fikk mester
skapsstjerne da han nar medaljen
fra før. En av stevnets aller stør
ste prestasjoner var Vestfolds seier
i konkurransen mellom landets 51
skyttersamlag. Her fikk Vestfold
en 'aksje i Kongsberg Våpenfab
rikks vandrepokal.

I 4. klasse skjøt Yngvar Vataker
49 poeng i liggende, og i knestå
ende 46. Knut .Skjelland og John
O. Larsen hadde 45 i knestående.
I stående fikk Ragnar Skjelland
46 og. Knut Skjelland 45 poeng.
Sammenlagt på 15 skudd fikk Knut
Skjelland tredjepremie og 137 po
eng, Yngvar Vataker 134 og 'Rag
nar Skjelland 130. Beste Vestfold-
Skytter i grunnlaget var Knut
Skjelland med' 90 poeng, John O.
Larsen skjøt 87.
I jubiléumsskytingen ble delt ut

medaljer som tol. a. tole vunnet av
Knut Skjelland med 53 og Yngvar
Vataker med 52.

Ja, De leste riktig. En maskin som bløter, koker, vasker, skyller og
vrir, seiv den største familievask alt sammen elektrisk. Og på

toppen av det hele: En HOOVER. Eneste modell med elektrisk
W oå det norske marked som har både: „Boiling Action"

„fosskokende" bevegelse (bare vannet arbeider
med tøyet!)... automatisk tidsbryter... dobbelt
sikret vrimaskin ..... 3-trinns varme-element. Dess
jten korteste vasketid.

lørdag 14. okt. kl. 19,30
Foruten Lervik deltar

sekretærene Wiersholm,
Omdal og Inger Bakke.
Sangere fra Vennesla syn
ger og spiller. Våle og Bot
ne musikklag deltar.

Fruktbevertning - Lyn
utlodning - Kollekt.

Vel mø 11 !. .

Hvorfor betale mer enn kr. 1 295.—?
Se prisbomben HOOVER modell 0354
med Hoover-garanti hos nærmeste forhandler!

HOOVER NORSKAS oslo Rottekrig
blir det i Sandefjord i ne

ste uke. Huseierne må seiv
hente og legge ut giften.VER FØRES AV FRA

Storgaten 11 |PiO®j

LESEKRETSEN KIRKE og MISJONE. Lie-Haugen A/s
Vei lys savnes

Felthurtigskytings-beger tilfalt
Knut Skjelland' og Ragnar Skjel
land! tole plasert i den store (felt
skyting.

I press-skytning tole det gode
plaseringer til Knut Skjelland og
John O. Larsen.

Søndag 15. oktober.
Skjee kirke kl. Ill: Sogneprest Thv.

Eriksen.
Kl. 9,45: Søndagsskole.

Veierland' kapell kl. 11: Kallskap.
Kjell Weyde. Nattverd.

Gjekstad Misjonssamband har møte
på Bedehuset kl. 18,00 ved emis
sær Dolven.

Kodal 'kirke kl. 11: Høymesse ved
sogneprest Ivar Aartun. Offer til
iSraelsmisjonen.

Sandar kirke kl. 9,30: Søndags
skole.

Sandar kirke kl. 11: Høymesse ved
pastor Vinje Christensen. Sam
tale med konfirmantane. Kollekt
til Ny-testamenter.

Sandar 'kirke kl. 17: Aftensang ved
sogneprest Østenstad'. Samtale
med konfirmantene. Kollekt til

, Ny-testamenter.
Haukerød søndagsskole kl. IO og 11.
Indremisjonsmøte hos Reidar Trev

land kl. 18.30 ved Erling Johan
sen.

EFTERFØLGER
Hvidts Pl. 1Kongensgate 15

Det skrives om nødvendigheten
 av å få modernisert veilyset mange
steder, men slike forslag er utoeret
tiget, nar det 'finnes alfarveier i
distriktet som ligger i egyptisk
mørke. Jég vil gjerne be gatelys
komitéen i Sandar om å ta en
kikk på Klavénesveien fra foten av
Nattvall-bakken gjennom Sems
skogen og videre frem til Klavenes.
Veilyset slutter der skogen begyn
ner. Og der begynner mørket. Vi er
endel som som bar noe å toedrive
utenfor grenden også efter mørkets
frembrudd. Vi bar f. eks. noen da
mer som bar arbeide i byen til ut
over kvelden. Barn som skal til og
fra skolen på musikkøvelser eller
de skal i barneforeninger. Men
Semsskogen er de redde for. .Ikke
fordi at denne skogen er værre enn
andre skoger, men man vet hvor
dan det er med kvinner og barn.
De er ofte skuggeredde. Nei, la oss
få noen lyspunkter vi som bor
på Klavenes også.

Svendsen, Eliassen & Co, G. Wiik & Co. I 3. klasse 5 skudd liggende skjøt
Vatlestad, Sandar, 48. JARLSBERG FELLES

FORENING FOR
INDREMISJON

Torvgaten -4 Torvet 9 I de to laveste . klasser var det
beskjeden dieltagelse fra Vestfold.

S. Jørgensen, Sandefjord, plaser
te seg i grunnlag og i skytning
mot vendefigur.

Skytningen om oberst Stangs
medalje og minnetoesier var som
vanlig fellesskytndng. Premie fikk
Knut Skjelland med 14 treff, John
O. Larsen med 12 og Yngvar Vat
aker med1 li treff.

har fellesmøte i Stokke kr.
ungdomslokale søndag 15/10
kl. 16. Tale av sogneprest
Eriksen, Erling Johannessen
med fl. Mat medtas. Alle
hjertelig velkommen.

Nif og perø trgødekasse

brutaleste scener, det er jo først
og fremst unge mennesker som alt
så ikke skal la seg påyirke av det
de ser. Det er tydelig.forskjell på
de typene som alltid er å se på
underlødige film og dem som
man ser på filmer av noen verdi.
Det som alltid er rart, er /at de
som går på de førstnevnte filmene
så tydelig søker å . kopiere «helt
ene» og «heltinnene» i bevegelser
og utseende. Bare tenk på den
huskende og «snikende» måten å
gå på som mange unge anvender.
Det er toarskingene på filmen som
går i-gijen.

Jeg er klar over at man1 ikke
skal legge for megen brett på slik
ytre efterligning. Men jeg er gan
ske overbevist om at hos en del
unge innskrenker ikke kopieringen
seg til det ytre. De vil være som
sine helter helt igjennom. Og så
blir de som «heltene» da, hvis de
går inn for det: brutale, hensyns
løse, likeglade med andre menne
skers liv og eiendom.

Nei, kjære sakkyndighet. Jeg
tror nok filmen får tåle den fryk
telige ankla~e å ha medvirket, og
det temmelig sterkt, til å skape
det vi idag sliter med under navnet
ungdomskriminaliteten.

Tilgi en alminnelig publikumer
at han 'har en 'annen oppfatning
i dette spørsmålet enn de sakkyn
dige.

BE^IrøI^JØIIELSE

Menigfiefsråds
valgef i Sandar
Personer som ikke har vært

oppført i det statsborgerlige
manntall, men mener seg
stemmeberettiget ved menig
hetsrådsvalget 2. desbr. d. å.,
melder dette skriftlig til un
dertegnede, menighetsrådets
formann, innen 2. novbr.

Klavenes*-boer.

«Helter» og
«Heltinner»

Arne Olsen,
Åshaug, Lunden, Sandar.

Jeg leste for noen dager siden
en uttalelse fra visstnok sakkyndig
hold om at man vanskelig kunne
finne noen sammenheng mellom
ungdomskriminaliteten og f. eks.
film.

Det er vel fordi jeg ikke er sak
kyndig, men et ganske alminnelig
menneske, at jeg er kommiet til et
helt motsatt resultat. Jeg tror
nemlig det er lett å se sammen
hengen. Por å holde oss it.il filmen,
så må jeg innrømme at jeg er
flittig filmgåer, som det visstnok
heter nu. Det er ikke mange fil
mer jeg går glipp av. Men det har
slått mogi mer enn en gang at det
publikum som jeg ser  pa harde
filmer, :©g som gir sitt bifall til de

Sandefjord og Sandar tryg
dekasse åpnet i går morges si
ne nye ekspedisjonslokaler i
Droriningensgate 11. Ekspedi
sjonen er nu plasert vi£ å vis
den tidligere ekspedisjonen,
som nu er under ominnred
ning til bokholderiavdeling og
administrasjonskontorer. I 3.

etasje blir det også kontorer,
samt spiserom og andre nød
vendige birom.

Med berettiget stolthet kun
ne forretningsfører Olaf Han
sen i går morges vise omkring
i det store rommelige ekspe
disjonslokalet som er blitt me
get delikat og hensiktsmessig
innredet. Vi hadde aldri drømt
om at at tidligere Sandefjord
trygdekasse og Instituttet med
alle sine jerndragere og søyler
kunne omgjøres til et slikt
åpent og tiltalende lokale. De
ansatte smilte omkapp med
solen som i går flommet inn
vinduene. Det var tydelig at
alle trivdes. Farvene, enten
det nu var i gardiner, vegger

og tak, ekspedisjonsutstyret,
det tofarvede vinylbelagte gul
vet eller bord og stoler for
ventende publikum, utgjorde
et hele som utvilsomt vil tilta
le de mange som i dagene
fremover må innom Sande
fjord og Sandar Trygdekasse. Hjertelig takkE& far.

for oppmerksomheten ved
vårt sølvbryllup. Tannlege SkeieUokke-mmkeå i ÅvtmM Ingebjørg og Robert Stensrud.

Vesffoldlærer
innenes årsmøte

holdes i Sandefjord

Kontoret stengt fredag og
lørdag.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min 60 års dag.

Hans Johansen,
Aagaards Plass.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min 50 års dag.

Vestfold fylkes lærerinnelag har
hatt sitt årsmøte i Drammen med
Skoger og Strømsgodset lærerinne
lag som arrangører. Vi var først
samlet til gudstjeneste i den vakre
lille Strømsgodset kirke, og derfrå
tok bussen oss med til «Handverk
eren», en meget pen og god restau
rant. Velkomsthilsen fikk vi av
lærerinnelagets formann Signe
Utengen, oji så overtok fylkesfor
mannen Wanda Knutzen, Tøns
berg, ledelsen. Hun leste først års
beretning fra fjorårets møte på
Horten og opplyste om styremøter,
kursmøter og gymnastikk-kursus
som var holdt. Fylkeslaget som er
"45 år, består av 48 lag. Regnskapet
ble opplest av fru Oppedal, San
defjord, og enstemmig godkjent. — 
Fru Knutzen ble gjenvalgt som
fylkesformann. Som styremedlem
mer ble valgt fra Sem: Unni Ber
ner Berntsen. Fra Sandefjord:
Ruth Oppedal. Fra Horten: Ragn
hild Kristiansen. De øvrige styre
medlemmer var ikke på valg. Dag
ens foredrag ble holdt av konsu
lent Garvik. Hans emne var: «Læ
replan for hjelpeskolen i den 9-
åri>-« skole», et meget interessant
og lærerikt foredrag. Årsmøtet ble
avsluttet med festmiddag med
mange taler, og siden hyggelig
samvær i salongen. Neste årsmøte
skal vistnok holdes i Sandefjord.

Vestfold kommer
fil minnefondet

Else Arvesen.

LOEWE TVInnsamlingen til Dag Ham
marskjølds minnefond har
gått smått i Vestfold ennu.
Men efter at oppropet fra
aksjonskomiteen ble offent
liggjort og postgiroblanket
tene nu er kommet til de fle
ste av fylkets 55.000 hushold
ninger, kan man regne med
større fart i innsamlingen.

Husmorlagene i Sandefjord
og Sandar har på fellesmøte
bevilget 100 kr til minnefon
det. Tønsberg formannskap
har bevilget 2000 kr, og er
dermed først ute av Vestfold
kommunene.

RELIGIØSE MØTER

Over postgirokonto nr. 2 er
det hittil innbetalt 550 kr i
Vestfold fordelt på to dager.
Tønsberg, Larvik, Lauve, Hol
mestrand, Horten, Østre Hal
sen, Svelvik og Sandefjord
har sendt over postgiro. Også
her leder Tønsberg med Hor
ten hakk i hel.

SykepleiersJke
utdannelse Få LOEWE TV demonstrert

Røde Kors' syképleieskole,
Vestfold sentralsykehus,
Tønsberg, begynner nytt kurs
15. januar 1962. Søknad sen
des innen 1. november. Plan
og opplysninger fåes ved hen
vendelse til forstanderinnen.

Bidragsliste er utlagt i
Sandefjords Blads ekspedi
sjon.

KAN SLIKT SKJE?
En innsender i Tønsbergs Blad

forteller om et «-attentat» som han
og flere med ham har vært utsatt
for. Postvesenet hadde satt opp et
av de så meget omtalte postkasse
stativer. Men postkassene manglet.
For å få det hele i orden kjøpte
mannen og flere av hang naboer
postkasser på postkontoret, og
montere dem på stativet. En dag
fan-!; postkasse-eierne kassene
revet og i stedet var det kormmet

Hadde jeg hatt ull nu så
kunne jeg spunnet garn, sier
fru Marie Berg som sitter ved

j en av rokkene på loppemarke
det, som begynte i Arnadal i
går. Fru Berg har spunnet mye
seiv i sin tid, og rokken som
hun sitter ved mener hun er
fra 1700-tallet. Den andre rok
ken på bildet er adskillig yngre.

1 Det er selvfglgelig «antikvar»-

avdelingen ved loppemarkedet
som særlig vil interessere uten
bygds folk. Endel gryter som
ble frembudt til salgs igår var
der også stor interesse for.

fra Stokke kommunestyre; som
seiger av vaffeljern.

Loppemarkedet skal skaffe
penger til Arnadal Kristelige
Ungdomsforenings lokale og fo
reløbig er det bestemt at det
skal være åpent både lørdag
eftermiddag og måndag kveld.
Gamle ting, som rokker, mang
letrær, smørspann m. m. må
der legges inn bud på.

Dronningensgt. 5

opp nye kasser av nøyaktig samme
slag! Mannen som hadde bragt sa
ken «lorden» hadde utgitt seg for
å væ>e fra postvesenet og vært
meget sinit over det private initia
tiv. Nu tror vti ikke at mannen
egentlig representerte postvesenet,
og det forundlrer oss at ikke post
kasse-eiernes øyeblilkkelige reak
sjon var en politianimielcleLse.

Ellers er å si at det er en at
traksjon bare det å se viseord
fører Hans W a a 1 e seige dres
ser, kjoler og strikkeluer, og
Olay Simonsen, kvikk debattant

vrimaskin

* Vell-pris

tetete;-

 si under:
;åLLE FORHOLD

Yesferoya
Misjonssambandet har mO

- pa Buer skole sondag kl.
19. Barseth viser filmen:
«Taivan venter». Sang og mu
sikk. Alle velkommen.

K. U. F.
Pastor Kjell Weyde taler i.

K. U. F.'s lokale sondag 15/10
kl. 19,30. Sang. Bevertning*
Entre voksne kr. 2,—, barn
kr. 1,—. Alle hjertelig vel
kommen.

Var kjsere

Oluf Paulin-Poulsen

<iod'e i diag, naer 75 ar gaminel.

iSandefjord', 111. oktober 1961.

Jensine Paulin-Poulsen.
Edith
Lilly Kare
Ingrid Ole
Arne Infer
Berit Martin

Barnebarn.
Familie.

Begravelsen foreg'ar fra Eke
berg Kapell 10rdagkl. 12,30.

TREKNING

Alderstrygdedes Kvinne
forening

1 sovedukke, Jonan Jensen,
Hystadv. 15. 1 sovedukke, Ma
rie Gron Larsen, Hystadv.
1 lampe, Jenny Ryeng, Lahel
le. 2 putevar, Ellinor Ringdal,
Beintegt. 19.

Styret.

Dr. Due

Kontoret stengt 10rdag.

Hus

Misjonssambandets kv.fore
ning har fest 10rdag 14/10 kl.
18,30. Tale av sekretasr Gro
- Sang og musikk. Bevert
ning, utlodning.

Entre voksne kr. 1,50.
Alle hjertelig velkommen.

Dyktige (orskallingssnekkere
til tre- og stalforskalling inntas straks til langsiktig arbeide
i Skiensfjorden.

HOLTH & CO.
Telefon 22 528 Skien
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VERDENSTEÅTRET KINOTEATRET Leffkjørt - trygg - økonomiskKl. 18.30 og 20.45. Kl. 18.30 og 20.45. (V.)
SVINDLER MED SJARM Am.

«The great Impostor»
Tony Curtis,
Gary Merrill,
Arthur o'Connel,
Karl Malden.

Billetter fra kl. 18,00.

THE BIG SHOW Am. (U)
(Dødsakrobatene) TAUNUS 17 M er en lettkjørt, trygg

og økonomisk 6-seter. Motoren har
bevist sin yteevne og pålitelighet
over millioner av kilometer. Den har
kraftreserver til lynkjapp akselerasjon
og stor toppfart.

Cinemascope-film i farger.
Esther Williams,
Cliff Robertson,
David Nelson.

Bill. fra 17,30. Tlf. 62 502. TELG ASYMA
Nergeg feilllgste

elektriske sjmaskin.
Priser fra kr. 550,—.
Se den.— Prør den.
Erigvarende garanti!

Kombinert ratt- og tenningslås som
standard gir økt sikkerhet nar De for
later bilen, og bak sikkerhetsrattet
fryder man seg over den giimrende
oversikten (320°).
TAUNUS 17 M har dessuten vunnet
overlegne seire i alle Europas store
økonomiløp i 1961. I Norske Mobils
økonomiløp f.eks. vant Taunus 17 M
med 0,59 l/mil.

Besøk Deres. Ford-forhandler og prøve
kjør Taunus 17 M i perioden 20. sept.
til 31. okt., og en hyggelig liten over
raske/se venter Dem.

Illiiimillliliiiiiiiiiiiiniiiiliiiimiiiiiiiiiimiiiiinn. imi

E.LIE-HAUGEN %
ttd&ts PL L - Tlf. 6S 88».

Er De oppmerksom på
at det er vi som produserer
de populære Nylon og Perlon
forklær og frakker for da
mer/herrer? Hvite og kulørte.

Ring eller besøk
COMFY KONFEKSJON

Kathr. Nilsen.

Sandefjords Auto A/s - Telefon 63 685Langesgt. 4. Rett opp for
Kirkeparken. - Telefon 62 209.

Folkevogn varebil
pent brukt, ønskes kjøpt.-Abonner -

Abraham Trevland,
tlf. 71434.en

lekende
fornem
meise
- i en lekker
strømpe.

TIL SALGS
Enfas motor,

0.5—1 HK., ønskes kjøpt.
Eksp. anv.

EN SKIKKELIG STRØMPE
gir Dem en følelse av velvære. Det
koster ikke stort mere å kjøpe kva
litetsstrømper og Deres ben for
tjener det.

Se f. eks. disse LASØR-kvalitete
ne i vinduet vårt, vi garanterer
hvert eneste par;
Selskapsnylon, 15 den kr. 6.00
Sømløs nett kr. 6.95

En bra brukt

bryggepanne
ønskes kjøpt.

Henv. tlf. 62 428.Med Carat opplever
De øket velvære i
strømper som har den
rette slitestyrke og den
elegante passform.

ØNSKES LEIETTeenage krepp kr. 7.30
Selskapskrepp kr. 9.60
Sømløs krepp kr. 9.90
Dagligkrepp kr. 10,00

Leiligbet søkes -
av 2 voksne og 2 barn (mid
lertidig)

Bill. mrk. «1044».

Kjenn på kvalitetsprøven
hos Deres forhandler! Overgangskrepp kr. 11.80

Kjøp strømpene Deres hos oss og
vær sikker på kvaliteten.

DET ALLER BESTE FÅR DE HOS
ANDERS H. SCHAU & CO.

Jarlsbergbanen 4£*

TØNSBERG- |É
Søndag 15. oktober kl. 13. fll^tPfft

Jarlsbergløpet 4 Cr {?

ØNSKES BYTTET

FISKETUR Moderne 90 kvm. leilighet
i 1. etasje. Garasje. 0. byttet
i 2—3 værelses leilighet i
Oslo eller omegn.

GODT UTYALGSøndag førstk. har De sjan
sen til å bli med på en frisk
sjøtur. Avreise fra Enge
brygga kl. 7 til Lindholmen
—Stauper.

strømpen
over
sin pris.

i rette skjørt er det i

RU- L E

Bluse- og skjørtsalongten.
Hjørnet Kongensgt./Prinsensgt

Telefon 62 894.

Bill. mrk. «1042».

Årets siste kjøredag.
12 starter. Gode spiileløp. TJENESTE LEDIG

Påmeldelse hos Rolf Blaas
vær, Torvet, innen lørdag kl.
15.. i

Buss fra Aagaards Plass kl. 12. Tog fra Sandefjord kl.
12,15, stopper Landb.st. Lardal TrygdekasseKoksgrå polyester kr. 37

Koksgrå terylene fra kr. 58,—
Forede smårutet terylene

kr. 66,

Stikk innom. De finner all
tid noe nytt av sluker og ut
styr hos

Stillingen som forretnings
fører ved Lardal trygdekasse
er ledig. Begynnerlønnen ut
gjør kr. 17 233, pr. år, sti
gende til kr. 20 700, pr. år
etter 8 års tjeneste. Fra løn
nen trekkes 6 % til innskudd
i Statens Pensjonskasse.

kr. 39 pfjnd
ellers mange andre farver.

Billige ullskjørt fra kr. 19,—
endel igjen av de billige

poplinsblusene med % arm
til kr. 7,50.

Torvet Tlf. 64 005.
Sveitsisk toppkvalitet 4 mo
deller. Demonstreres daglig
også i Deres hjem —også om
kvelden.

Billige barnebluser fra kr. 7,—
Mange festlige utenpå-bluser Forretningsføreren er også

leder for arbeidsformidlingen
og har for dette særskilt
godtgjørelse.

Sandar Skyttarlag Deres gamle maskin tas i bytte,.
Pris kr. 1080,—.Kameratslig samvær på

Skytterhuset lørdag 14. okt.
kl. 19.30. Mat medtas.

På ELNA-konto fra kr. 1168,—•

_|i Storgaten 11.
|Wrø| Telefon 66 665.

BILLIGE BILER
Søkere med praksis fra

trygdekasse vil bli foretruk
ket. i

Skoda 1954 mod. Varebil i
god stand kr. 2 500,—. Vaux
hall Velox 1954 mod. med ra
dio, særdeles pen.

St. Johs. QO. t. d. k. B.
1961.10.16.1830 i + 3

Den som blir ansatt må
kunne fremlegge tilfredsstil
lende helbreds- og legeerklæ
ring.

Sandefjord Bilcentral A/S
Telefon 62 060

Søknad med bekreftede av
skrifter av attester og vitnes
byrd bes sendt Rikstrygde
verket, Drammensveien 60,
Oslo, innen 25. november
1961.

Voksen, pålitelig dame
som kan arbeide selvstendig
får post i sentrumsforretning
i tobakkbransjen. God lønn.

Bill. mrk. «1041».

Ekstra fint elgkjøtt snkommet
Vi er med

glede

med på

å loge

* ReklametrykksakerHÅKON HAVNÅS
* Tidsskrifter Pålitelig, salgsinteressertTelefon 62 932 66 944. mann

* Programmer kan få fast plass som kombi
nert sjåfør og lagermann i
bakerforretning.

Bill. mrk. «1045».

Ullstoffffer - Kåper Kjoler
Stoff 1,40 m. br. kr. 13,90 14,50 22,—. Til skjørt kr. 10
Vi klipper gjerne for Dem. Kåper både dyre og uhyre billige,
Kjoler i str. 38 til 50. Barnekåper med teddyf6r kr. 95,—,
Halvdundyner, garanterte, 1,40X2,00 m. kr. 76,50. Flanells
tepper kr. 15,60. Velkommen til

* Varekataloger ØNSKES KJØPT

* Forretningstrykksaker MÅLERIER kjøpes
Jeg er kjøper av 2 gode

målerier av kjent kunstner,
gjerne Ulving.

Bill. mrk. «Samler» 1046.

FORSKJELLIG

Vi satser på kvalitet Papir og papir
sakerBjer6Bt. isQunn THanufaklur™ 63 765

*A*§ &tandel6ttykketiet HVALØRER.

2 hvalører, helst like store,
ønskes kjøpt.

hentes.
SANDAR AVFALLS -

FORRETNING
Telf. 66 978.

Kilgt. 16 Telefon 66 393
Telefon 76 670.

BLONDIE

(v/eSTF GANG BU
BIT£R iEG

o *-.. —•-'—"

nyl-Spin
; 2»Forhandles av:

Sverre G. Fyiidall
Storgaten 3.

C. Ose. Schelbred A/S. aSSÉJB»

306 •Byparken.
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RUSSEREVYEN 1961

«RUSSIBUSS»

i Teaterlokalet fredag og sondag kl. 20.00. Billetter
hos Jacobsen & Bjortorp.

GOLF

Golfslag vil bli demonstrert
i Bugardsparken fra kl. 16.00
i dag.

Kom og se!

Granesso Band

spiller til dans pa Haugar
10rdag 14. ds. kl. 20.

Buss til Tonsberg kl. 0115.
Hoyjord ungdomslag.

Sandefjord Menighetspleie

JULEUTLODNINGEN
En rekke verdifulle gjenstander er utstilt i

SKOTOYUTSALGET A/S
Inntekten gar til menighetspleiens arbeide.
Lodder fas kjopt i «Skotoyutsalget A/S» og «Me!ke
utsalget», Aagaards Flass.

STOTT SAKEN! KJOP LODDER! ROKLUBBEN
har innendorstrening mandag
og torsdag kl. 19,30 i Handels
gynmasiets gymnastikksal.
Forste treningsdag mandag
16/10.

Styret.
QjUL&IM,

I aften kl. 20.00
far vi besok av den danske

Fontana-Kvartetten

RESTAURANT som splller opp til dans.

Billige smaretter Smorbrod A la carte,

Bordbestilling telefon 1522.

Klubbmesterskap

Sandefjord Pistolklubb
arr. klubbmesterskap sondag
15/10 d. a. kl. 10 pa Graten
pistolbane for grov- og fin
pistol. Halvmatch. V. M.

Rein Seehus

taler i Teaterlokalet 10rdag kl. 19.30.
«Pa stupet til katastrofen i den 3. verdenskrig».
Johnson Edvard, innfodt misjonsdirektor fra India,

deltar. Fri adgang. Offer opptas.

Meddelelse

Da min forretning skal opphore 10rdag, den 14. ds. vil
jeg gjerne takke mine kunder og forretnmgsforbindelser
for behagelig samarbeide gjennom mange ar.

Med hilsen
Margit Skuslad

}4«t er tiA&n inne
til a rense Deres dyner og puter. Dyner og puter lages
etter mal. Pafylling av ny dun hvis onskes. Dunlerretstrekk
og dun i flere prisklasser. Ring tlf. 65 316 mellom kl. 8.00
og kl. 14.00. Henter og bririger. Hurtig levering.
Kan ogsa innleveres til C. O. Schelbred, Kongensgate.

SANDEFJORDS FJ.ERRENSERI

Butikklokale ca. 50 m 2

lagerlokale 45 m 2, og lagerlokale 90 m 2 til leie, sentralt be
liggende pa Torstrand i Larvik. Butikklokalet ma innredes.

Henvendelse: Statsautorisert revisor R. Holm Augestad,
Torstrand Torg 8, tlf. 2557.

Johnson

Vi har flere innbytte-moto
rer 3—5y2—lo—lB hk. Pri
sene er rimelige.

SHELL AUTO

BORDRULLE

nesten ny —. god koksovn,
«Homann» vedkomfyr, koke
plate.

Sandefjord
Auksjonsforretning

Kongensgt. 4. Tlf. 62 117.



Industriforbundet slutter seg
til frihandelsufvalgets tilråd

ing om fullt medlemskap
Oslo, 12. oktober. norsk næringspolitikk i mer be

driftsvennlig retning, bl. a.
gjennom beskatningen og av
skrivingsreglene.

(NTB) Norges Industrifor
bund har i en uttalelse til utan
riksdepartementet sluttet seg
til frihandelsutvalgets tilråding
om at man fra norsk side opp
tar forhandlinger med det Eu
ropeiske økonomiske fellesskap
med basis i alternativet fullt
medlemsskap.

«Dette mest omfattende alter
nativ vil efter vår oppfatning
gi de beste muligheter for å få
oppklart tvil om forståelse av
forskjellige sider av Roma
traktaten og gi det beste grunn
lag for å presisere og drøfte
de norske forbehold,» heter det
i uttaleisen.

Fredag 13. oktober 1961.

Krusjtsjov setter 5 punkter
som betingelse for avtale

Vil ikke tilbake RADIO
NtOCRAMMEI

Fredag 13. oktober:
6.40 Landbruksmeldinger.

Morgenmelodier.
8.15 Andakt. Res. kap. Ragnar

Forbech. Tekst: Efeserbrevet
5, 17. Salmenummer: Land
stad: 193 v. I—2 og 4—5.

8.35 For husmødre.
8.40 Barnetime for de minste.

Sonni Holtedahl Larsen for-
teller.

med Vestmaktene Nederland
utviserGjelder Berlin og Sentral-Europa Industriforbundet peker på

at. det innen norsk industri ut
fra en ren økonomisk vurder
ing er forskjellige oppfatninger
av saken, men ut fra den poli
tiske vurdering ønsket om å
styrke Vest-Europa erkjenner
man innen store deler av indu
strien at man må være villig til
om nødvendig å strekke seg
langt i retning av å avfinne seg
med ordninger som økonomisk
ikke er så gunstige. Det under
strekes imidlertid at man under
forhandlingene må sette alt
inn på å oppnå så gunstige
ordninger som mulig.

industriforbundet ber om at
industrien får anledning til å
delta i de forestående forhand
linger, både når generelle og
mer spesielle bransjemessige
problemer er oppe til behand
ling.

Til slutt i uttaleisen under
streker Industriforbundet at
det er nødvendig å legge om

11.35 Musikk til arbeidet.
12.25 Skolekringkasting. Folkefor

bundet. Redaktør Gunnar
Moskva, 12. oktober.

Skipsmannskap
på 7 mann

berget i line

(NTB—AFP) Sovjet-regjeringen er villig til å forsøke å kom
me frem til en avtale med vestmaktene på grunnlag av fem
punkter som gjelder både Berlin- og Tysklands-problemet og
situasjonen i Sentral-Europa. Det sovjetiske telegrambyrået Tass
meldte torsdag kveld at statsminister Krusjtsjov hadde gitt ut
trykk for dette i et budskap til medlemmer av det britiske arbei
derpartiets parlamentsgruppe.

2 sovjetrussiske
diplomatar

Jenshus.
13.30 Skolekringkasting for høyere

skoler. «Några språkproblem
i svenskan».

16.45 Stavangerensemblet.
17.20 Bjørn Rongen: Geni på i

slump. Odd Borg leser. 1'Vil ta flyplass-slagsmålet
opp med Moskva,

Stockholm, 12. oktober
(NTB's korrespondent) Hele

mannskapet på syv mann ble
torsdag reddet ved hjelp av
redningsline efter at det tyske
fartøyet «Kåtne Hansi» hadde
gått på grunn utenfor Vasa.
Redningsaksjonen fant sted un
der vanskelige værforhold med
sterk vind.

17.40 Jazz.
18J15 Kort om sport.
18.30 Nye norske bøker.

Paal Brekke om de nye ro
manene «Joacim» og «Elske
rens hjemkomst».

19.35 Riksvei 40.

tyske demokratiske republikk
og den vest-tyske forbunds
republikk og opptagelse av

Sovjet-Samveldet vil ifølge
Tass gjerne komme til enig
het med vestmaktene på basis
av følgende fem punkter:

Nederland undérrettet tors
dag den sovjetiske ambassade
i Haag om at to medlemmer av
ambassadens stab er persona
non ,grata og må forlate landet
senest lørdag.

Viseutenriksminister Hans v.
Houten sa at Nederland har al
vorlig grunn til å klage på den
opptreden som ble vist av am
bassadør Ponomarenko på
Schiphol flyplass sist måndag
under tumultene mellom det
nederlandske politi og ambas
sadens stab. Det var da hustru
en til biokjemikeren Aleksej
Golub skulle reise at det kom
til slagsmål.

de to stater som medlemmer
av FN.

4. Forbud mot leveranser av
1. Garantert adkomst til Vest-

Berlin.
2. Anerkjennelse av Oder-

Neisse-linjen som Tysklands
østgrense.

3. Anerkjennelse av den øst-

Gjennom Telemark.
Reportasje.

20.05 Vagn Holmboe: Symfoni nr
7, i en sats, verk 50. '

kjernefysiske våpen til de to
tyske stater.

5. Tilbaktrekking av de væp
nede styrker fra NATO og

Warszawa-pakten fra Sentral-
Europa.

«Kåthe Hansi», som er på om
lag 300 tonn, sendte ut nødsig
naler i form av lysbluss ved
02-tiden og signalene ble obser
vert av det britiske fartøyet
«Rogate» som øyeblikkelig gikk
til unnsetning samtidig som det
over radio ga melding om
grunnstøtingen. «Rogate» ble
liggende ved siden av havarist
en inntil mannskapet var bragt
i sikkerhet utpå formiddagen.

Filharmonisk Selskaps orke
ster. Dirigent: John Frand--
sen.

Den øst-tyske instruktøren
av det store Bert -Brecht-styk
ket som Det Norske Teatret er
i ferd med å instudere, Peter
Palitzsch, vil ikke tilbake til
hjemlandet. Han tok beslut
ningen under oppholdet i Oslo.
Peter Palitzsch har i en år
rekke vært tilsluttet Berliner
ensemblet, og efter oppholdet
i Oslo vil han reise til Vest-
Tyskland for å bosette seg der.
(NTB-foto)

20.35 TJniversitetsprofiler:
Kristine Bonnevie.

Skipsreder Flakke
ferdig med sin 15
timers forklaring

Tass sa at Krusjtsjovs bud
skap ble sendt som svar på en
henvendelse fra tidligere for
svarsminister Shinwell og 58
andre arbeiderpartirepresentan
ter i Underhuset.

Foredrag av professor
Hjalmar Broch.

20.55 Lett musikk ifrå Nederland1
og Ungarn.

21.30 Den vide verden.
22.25 Natteravnen.

Programleder: Johan Vige
land.

Viseutenriksministeren sa at
ambassadøren ikke bare dekket
den personlige vold som ble
øvet, men også tok aktiv del i
voldshandlingene. Den neder
landske regjering akter å ta
dette opp med Sovjet-regjerin
gen i Moskva.

De to som er erklært persona
non grata er handelsutsendin
gen i Amsterdam, S. V. Sjibajev,
og annensekretær A. D. Popov,
som er presseattache ved am
bassaden i Haag.

Freia og Marabou
overtar A*s JalcoMeglingen

fortsetter for
Handel og kontor

115 vidner er innkalt FJERNSYNET:

Unntaks
tilstand

NORGEKristiansund N (NTB) Skips
reder Ole T. Flakke ble igår et
termiddag ferdig med sin 15 ti
mer lange forklaring, og retten
kan gå over til den omfattende
vidneavhøringen. Det er inn
stevnet 115 vidner, men det er
chanser for at en del av dem
kan bli frafalt. På den annen
side vil både forsvaret og aktor
atet forlange innkalt en del
nye vidner.

18.00 I kosekroken med Babbi Ny
gaard. Program for de min
ste. 18.20 Slutt.

20.00 Fra flintbørsa til mauseren.
Skyttersaken i Norge gjen
nom 100 år. Ved kontorsjef
Kåre Rød.

Oslo, 12, oktober
(NTB) A.s Freia i NOrgé og

Marabou i Sverige skal ifølge
en avtale som nu er inngått,
overta aksjene i Frederikshavn
firmaet A.s Jalco. Gjennom
mange år har det vært et* in
timt samarbeid på dypfrys
mngsområdet mellom de tre
firmaene som i sin tid startet
Findus International. Denne
organisasjonen selger Findus
dypfryste produkter på alle
markeder utenom Skandinavia.

Macmillan får
Oslo (NTB) Meglingen for

Handel og kontor pågikk til kl.
19 igår og fortsetter idag, opp
lyser riksmeglingsmann Thoralf
Evje.

støtte av lands
møtet i E.F.T.A.-

20.30 Detek-timen. Perry Mason.
31.20 Været i helgen.

i Colombia SVERIGE

spørsmålet
10.00 Skol-TV: Månniskokroppen.
12.30 ©kol-TV: Bakom rubrikerna.
16.30 For de yngsta; Fritte Spele-

President Bourguiba: Geriljatropper i den
nordlige delen av landet.

Bogota, 12. oktober.

Brighton,  12. oktober man.
19,30 Aktuelltiiiiiiniimiiiiiiniiiiiiuiiiiiimiiiniiimuimiiiiinoiiii» (NTB—Reuter) Efter en

livlig debatt vedtok lands
møtet i det britiske konser
vative parti torsdag med
stort flertall å støtte regje
ringens forsøk på å knytte
Storbritannia til det Euro
peiske økonomiske felles
skap.

Landsmøtet vedtok en re
solusjon som oppfordret re
gjeringen til snarest mulig å
forhandle seg frem til en
ordning med Fellesmarkedet.

«Cubas konsul Tunis kan bli nødi til
20.00 Min hemmelighet, fragepro-

(NTB—Reuter) Regjeringen i
Colombia innførte torsdag unn
takstilstand i landet, efter at
den angivelig hadde slått ned et
revolusjonsforsøk som var satt
i gang av ytterliggående høyre
og venstre-elementer. President
Alberto Camargo uttalte at re
gjeringen vil bruke rettighetene
ved unntakstilstanden forsik
tig, og sa at den er innført for
di gerilja-tropper opererer i
den nordlige delen av landet.
Disse troppene er slått, men vi
har ikke arrestert lederen en
nu, sa presidenten.

Presidenten lovet også at det
skal holdes valg på nasjonal
forsamling 18. mars neste år og
på president 6. mai, og at en
ny, demokratisk regjering vil
bh utnevnt i august.

gram.
 20.35 «Det låter som ett hjarta»,

TV-pjas av Per E. Rundquist.
Regi: Ake Falok. Dekor: Bir
gitta Moraies. I rollema:
Irma Ohristenson, Georg
Rydeberg, Bibi Andersson,
Hanny Sohedin och Halvar
Bjork.

Eoigheti Paris en engasjere segforræder»
blodig gerilja-krig om felles

i ØYEBLIKKELIG AVSATT |
FOR FORBINDELSE

MED U. S. A. reglering
i Yest-Tysklaod

Lørdag 14. oktober:
6.40 Morgenmelodier.
8.15 Andakt. . Skriftlesning ved

pastor Fredrik Grønningsæ
ter. Tekster: Es. 55, 6—ll,
Jer. 6, 13—19, Haggai 1, 2—9,
Ap. gj. 13, 46—51, 1. Tess.
11—10, Salme 32.
•Salmenummer: Landstad: 608
v. og 3.

8.35 For husmødre.
8.40 Vi synger for barna.

Ruth Sommerfeldt Jacobsen.
9.00 Skolekringkasting. Høst.

11.35 Hus og hjem.
Frem med familieportrettene.
Kåseri.

11.50 Stavangerensemblet.
, Medv.: Magne Strøms kvar-

Krever fullstendig fransk tilbaketrekning
iiiiiiiiNiiiiiiniii iiiiiiiiimiiiiiiimi

Paris, 12. oktober. Tunis, 12. oktober. trekke seg1 ut av Bizerte hvis
ikke Tunis skal bli tvunget
til å engasjere seg i en ny
blodig kamp og til å forandre
sin politikk, sa Bourguiba.

(NTB—Reuter) Den kubanske
ambassade i Paris kunngjorde
torsdag at landets konsul i den
franske hovedstaden, Eduardo
Mapea Aroca, er avsatt fra sin
stilling fordi han har forræder
iske forbindelser med den ame
rikanske ambassaden.

(NTB—Reuter) Tunis kan
bli nødt til å starte en ge
rilja-krig dersom ikke pro
blemet om en fullstendig
fransk tilbaketrekning fra
tunesisk område kan bli løst
på fredelig måte, uttalte pre
sident Bourguiba i en to ti
mer lang tale til nasjonal
forsamlingen torsdag. Sam
tidig opplyste han at regjer
ingen har sendt en note til
Frankrike om forhandlinger
med sikte på evakuering av
de franske styrkene fra Bi->
zertebasen. Frankrike må

Kongens ur ti!
Hortens-fenrik

Bonn Det kris
telig-demokratiske og det libe
rale partiet i Vest-Tyskland
kom torsdag frem til full enig
het om programmet for den
nye regjeringen. Det er imidler
tid ikke avgjort hvem som skal
lede regjeringen. Enigheten om
programmet går frem av et
kommunike som er sendt ut ef
ter et møte mellom forhand
lingsutvalgene i de to partiene.

Det er ventet at utvalgene vil
komme sammen på nytt til
uken. Det går inn for økonomi
minister Ludwig Erhard.

Informerte kilder opplyste
samtidig at deltagerne på mø
tet var helt enige om at den
nye regjeringen bør ta sikte på
å utstyre Vest-Tyskland med de
mest moderne våpen.

Bourguiba antydet ellers at
det beste forsvar for Bizerte er
tilbaketrekning av de franske
styrkene fra basen. Sovjet-Sam
veldet vil aldri finne på å sette
i gang et angrep på basen hvis
den ikke er okkupert av frem
mede tropper. Den frie verden
trenger ikke Bizerte til sitt fel
lesforsvar, og seiv general de
Gaulle anerkjenner at Bizerte

Bergen, 12. oktober
(NTB) Sjefen for Sjøforsva

ret, viseadmiral Erling Hos
tvedt delte ved en høytidelighet
på Sjøkrigsskolen i dag ut
Kongens ur til beste elev, fen
rik på intendanturlinjen Jan
Gustav Stenhagen fra Horten.
Det er første gang denne ut
merkelsen er gått til en elev på
intendanturlinjen.

I samme øyeblikk som den
kubanske ambassadør henvend
te seg til det franske utenriks
departementet i denne anled
ning, innfant konsul Aroca seg
i den amerikanske ambassaden
for å fullføre detaljene i sitt
forræderi, het det.

Sovjets Åntarktis
ekspedisjon

skal opprette nye
stasjoner

tett.
13.40 Franz Schubert: Sonatine

•for 'klaver og fiolin.
15.30 Trafikk og musikk.

'Programleder: Oddvar Folke
stad:

16.35 Janitsjarmusikk.

ikke er en del av NATO, sa han

LEGEMIDLER Oslo Brannvesens musikk
korps.

1'T.05 Arizona landet hvor det
J-0 B    I Bl Bl

rives....  SVlamnna-
T mamma!B
» Hysk
I endelig

Moskva (NTB—Reuter) Den
syvende sovjetiske Antarktis
ekspedisjonen som reiser neste
måned fra Leningrad skal opp
rette automatiske radiometeoro
logiske stasjoner i fjerne om
råder i Antarktis, melder Tass.

er tid nok og rom nok
Foredrag;

17.20 Gjennom Kaukasus til Volga
Norsk Balalaikaorkester.

17.55 Pass på!
18.00 Barnetimen.
19,30 Vi går ombord.

Sjøfolk i Store Studio.
Programleder: Erik Bye.

20.45 Folk i forbifarten.
21.10 Serge Rachmaninoff:

Konsert for klaver og) orke
ster. Gary Graffmann spiller
med Musikselskabet Harmo
niens orkester.

21.45 Lørdagskåseri.
Rolf Stranger.

22.30 Gammel og ny dansemusikk.
Oslo-gutta.
The Riverboat Jazzband.

Stasjonene skal bringe nye da
ta om værforholdene der.

røil LI
i SILULEN
{ "AFI"

FJERNSYNET:
NORGE:
19.10 'Disneyland. Amerikansk

dokumentarfilm.
20.00 [Dagsrevyen.
20.25 «Kvitt eller dobbelt.

Quiz-program ledet av Gun
nar Håarberg..

Spebarnsalven som be- a
skytter sart hud mot
sårhet og irritasjon.

J SILULEN «AFI» med J
a Silikon og Azulen er  
 vannavstøtende! m
a På apoteket uten resept!  
 Tubet a25 . 50 og 100 g.  
B Krukker å ?00 t>. É

 a/s farmaceutisk industri"
S OSLO  I I

SVERIGE:
15.30 TV-pucken, ungdomstavling

i ishockey.
18.00 For flickor og pojkar:

En resa til månen och I Hell
singland.

19.00 Familjen Flinta.
'19.30 Aktuellt.
20.00 Tiotusenkronorsfrågan.

Frågeledera: Bengt Feldreich.
21.00 ..Dokumentarfilm.
21.25 Prårie. Vilda Vastern-film.

msbÉÉlES V^f-SSi-'-:-:
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Vi drakk for

911 millioner

kroner i 1960

OG STATEN TJENTE
439 MILL. KR.

Oslo (NTB) Det norske
folk drakk ifjor brenne
vin, vin og 01 for 911,5
mill, kroner, viser stor
tingsmeldingen om Vin
monopolets virksomhet i
1960. Det var en stigning
fra aret for pa 7,9 prosent.
Utgiftene til brennevin og
vin gikk opp fra 510,4 mill,
til 558,7 mill, kroner en
stigning pa 9,5 prosent.

De offentlige inntekter
av sprit, brennevin og vin
steg fra 390,5 mill, til
438,9 mill, kroner fra 1959
til 1960.
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HVALFAHGSTNUMMER
ilvailuiig&iliiuju imer

21 pelagiske ekspedisjonen tii fe/tet o
o*osa tar

Russernes fjerde kokeri «Sovietskaya Rossia»
fangst med 18 hvalbåter

269 hvalbåter ialt - antall nordmenn ytterligere ned
En ny hvalfangstsesong i Sydishavet står for døren. Ved

Syd Georgia begynte fangsten allerede 1. oktober, og onsdag
dro det første norske kokeri, «Sir James Clark Ross», fra
Sandefjord. I morgen .fortsetter hvalfangeravreisene.

Den pelagiske fangst begynner i år 16 dager tidligere enn i
fjor, nemlig 12. desember mot i fjor 28. desember. Det som
ellers er bemerkelsesverdig ved sesongen er at russerne i år
setter inn sitt fjerde kokeri, «Sovjetskaya Rossia», med 18
hvalbåter og dermed blir hvalbåttallet og antall ekspedisjoner
det samme som i fjor.

Sovietskaya Ukraina 18 (18)
Juri Dolgorukij
Sovietskaya Rossia

18 (18)
18 (—)

Tilsammen norske og utenlandske ekspedisjoner 269 (268)

Fordelt på de enkelte land blir oppstillingen:
Fl. kokerier Landstasjoner

1961/62 1960/61 1961/62 1960/61
7 8

2 2

Hvalbåter
1961/62 1960/61
71 81
22 30

8 8
84 83
14 14
70 52

Norge
United Kingdom
Falkland Island
Japan
Nederland
Russland

1
2

Når det gjelder antall nordmenn i Antarktis (inklusive
Syd Georgia) kommende sesong, er det naturlig at antallet er
ytterligere redusert. I år blir det ca. 4630 nordmenn i Antark
tis, i fjor var det 5.377 og 1959—60 var det 6.152 nordmenn på
de norske og britiske ekspedisjoner. Det blir altså en nedgang
på 747 mann i år, i forhold til i fjor, og sammenlignet med
sesongen 1959—60 blir nedgangen 1522 mann.

Vi gjengir nedenfor en oppgave over de kokerier og land
stasjoner som vil delta i kommende sesong sammenstillet med
antall hvalbåter og antall nordmenn beskjeftiget ombord (tal
lene i parentes gjelder foregående sesong):

7 7
1 3
4 1

Tilsammen 21 21 1 3 269 268

Antall Antall
hvalbåter nordmenn

9 (10) ca. 460 (491)
8 (8) » 387 (376)

11 (10) » 527 (529)
9 (9) » 425 (421)

11 (11) » 577 (572)
11 (11) » 549 (585)
12 (.11) » 590 (488)

(11) » (523)

Norske ekspedisjoner:
Fl. k. Sir James Clark Boss

» Pelagos
» Norhval
» Thorshammer
» Thorshavet
» Thorshøvdi
» Kosmos IV
» Kosmos 111

Total norske ekspedisjoner 71 (81) ca. 3515 (3985>

Utenlandske ekspedisjoner:
Fl. k. Southern Harvester

» Southern Venturer
L.st. Grytviken

» Leith Harbour

11 (11) ca. 330 (351)
11 (11) » 330 (337)
8 (8) » 455 (451)

(8) » (253)

Total britiske ekspedisjoner 30 (38) ca. 1115 (1392)

Total norske og britiske ekspedi
sjoner 101 (119) ca. 4630 (5377)

Cuviers nebbhval

på grann ved
Newport Rhode

Island

Woodjs Hole Oceanographic In
stitutaon såtte straks kursen for
Newpjort, og var så heldig å
komme frem før hvalen ble an
grepet og drept. Hvalen lå på
grunn » midt på Easton' Beach,
en nesten 1300 meter lang sand
strand ytterst i en bukt på syd
siden av den.store øya# hvor
Newport ligger. Hvalen lå på
buken i det meget grunne van
net ved strandkanten. Ryggen
stakk over vannet, men nodet
og halefinnene var under van
net. Fra vårt utsiktspunkt 100TJ
fot over stranden, antok vi at
det var et eksempelar av den
temmelig sjeldne arten Ziphius
cavirostris (som av og til kalles
Cuviers nebbhval), og vi la da
til grunn den bleke gråfarven
foran ryggfinnen av hvalen,
forteller Richard H. Backus og
William E. Schevill, Stranden og
den tilstøtende hovedveien var
full av tilskuercog biler. Efter
at vi hadde fløyet over hvalen
to ganger, landet vi på vannet
noen få hundre meter fra
stranden. Før vi landet, hadde
 vi ikke sett at hvalen rørte på
seg, og vi antok at den var død.
Vi lot flyet kjøre på sjøen til
det var mindre enn 27 meter
fra hvalen. Da blåste hvalen
hurtig. Vi fikk også se hvalens
hode, og vi fikk bekreftet vår
tidligere identifisering.

Hvalfangstflåtens reparasjons
steder foran kommende sesong

Beregnet
1961/62
14 (14)Det hollandske kokeri Willem' Barendsz

De japanske kokerier
Nisshin Maru
Nisshih Maru No. 2 (ex Abraham Larsen)
Nisshin Maru No. 3 (ex Kosmos III)
Tonan Maru

(12)"
(12)

(12)
(12)
(12)
(12)
(11)

2 kokerier,
ved

1 transporthåt
Framnæs mek

og 15 hvalbåter
Værksted

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

De russiske kokerier
Slava

Om ettermiddagen den 13.
mars 1961 ble det fortalt at en
hval hadde strandet ved. New
port, Rhode Island. Sjøflyet til

Ranvik Slipp & Mek. Verk
sted, Sandefjord, Kos 533 ),
Arnfinn Bergan3 ), Leif Wel
ding3), Milliam KihP), As
bjørn Larsen3 ), Arne Skon
torp3 ).

Kamfjordverven, Sandefjord,
Toern, Thorbris, Odd XIII,
Thorfinn, Thorkild, Nebb,
Thorlyn, Tiger, Femern, Seks
ern, Thorvard, Djerv, Pingvin.

Thorøya, Sandefjord, Thor
slep, Thorglimt, Thordønn,
Thorgeir, Thoris.

Rolighets Verft, Larvik,
Globe XI2 ), Globe XII2), Globe
XIII3 ), Globe XIV2 ), Pol XP),
Pol XII2 ), Pol XIII2 ), Pol
XIV2 ), Pol XV2 ), Norfinn 4 ),
Nortreff5 ).

Globe Engineering Works
Ltd.,. Cape Town, Southern Jo
ker, Southern Gambler, South
ern Guider.

The Union Whaling Compa
ny Ltd., Durban, Kos 24, Kos

47, Kos 48, Kos 49, Kos 50. j
. Grytviken, South Georgia,

R-6, R-7, C. A. Larsen.
Leith Harbour, South Geor

gia, Southern Briar, Southern
Lily, Southern Broom, South
ern Harper, Southern Ranger,
Southern Rover, Southern
Angler, Southern Wheelér,
Southern Lotus, Southern Ter
rier, Southern Laurel, South
ern Setter, Southern Main,
Southern Boxer, Southern Ri
der, Southern Åctor, Southern
Archer, Southern Runner.

16 (16)
Vi gjengir nedenfor en opp

gave som viser hvor hvalfan
gerflåten har reparert som
meren 1961:

FLYTENDE KOKERIER

HVALFANGERID A/S Framnæs mek. Vær ksted,
Thorshammer, Sir James Clark
Ross % Tota 2 ).

A/S Akers mek. Verksted,
Pelagos3 ), Thorshavet.

Blohm & Voss, Hamburg;
Norhval4 ).

Kieler Howaldtswerke A.G.,
Kiel, Kosmos IV.

Deutsche Werft A.G., Ham
burg, Thorshøvdi.

Middle Dock & Engineering
Co. Ltd., South Shields,
Southern Harvester5 ), South
ern Venturer5 ).

HVALBÅTER

Sett hyren inn på en sjømannskonto hos oss og dra fordel av vår

SJØMANNSSERYICE

Vi sender eller utbetaler trekken, foretar faste utbetalinger, sender gavery
reserverer lodder i Pengelotteriet og ordner med tipping efter fast system

m. v.

1 ) Delvis vedlikehold ved eg
ne folk.

2 ) Dokking etc. Kaldnes mek.
Verksted A/S.

3 ) Dokking etc. A/S Framnæs
mek. Værksted.

4 ) Dokking etc. Sarpsborg mek.
Verksted A/S.

5 ) Dokking etc. Fredriksstad
mek. Verksted A/S.

VÅR NYE FONDSAVDELING
formidler omsetning av obligasjoner og aksjer m.v. og står gjerne til tje

neste med råd og veiledning på dette område.

A/S Framnæs mek. Værk
sted, Odd XI, Odd XII, Enern,
Star I, Star IV, Star V, Star
VI, Star VII, Star IX, Star X,
R-l 1 ), R-21 ), R-3 1 ), R-4^),
R-5 1 ),

Kaldhes mek. Verksted A/S,
Southern Springer (ex Setter
II).

Kristiansands mek. Verk
sted A/S, Condor , Syvern,
Thorgry.

Holmens Verft, Risør, Thor
grim.

Langesunds mek. Verksted,
Gvass, Thorbryn.

Marinens Hovedverft, Hor
ten, Thorørn.

Drammens Slip & Verksted,
Drammen, Bever, Star 111, Star
VIII, Star XI.

Sarpsborg mek. Verksted
A/S, Greåker, Panter, Thor
gard.

Kom innom oss og vi står til tjeneste med nærmere opplysnin^ger

La veien til trygg økonomi

gåfgjermom

Norge på tredje

plass blarot ver
dens skipsfarts

nasjoner
Norge har i løpet av somme

ren seilt opp på tredje plass
blant verdens ledende skips
fartsnasjoner. Ifølge en tysk
statistikk hadde Norge pr. 1.
juli i år passert Liberia og plas
sert seg bak USA og Storbritan
nia. For skip over 300 brutto
registertonn var rekkefølgen
denne:
U.S.A. 21,8 mill. br. reg.t.

Melsomvik, Tønsberg, Pe
likan2 ), Goss II2 ), Gos IV2 ),
Gos V 2), Gos VP), Gos X 2),
Gos XI2 ), Gos XII2).

PRIVATBANKEN Storbritannia 20,4 mill. br. reg.t
Norge 11,4 mill. br. reg.t
Liberia 10,8 mill. br. reg.ti Sandefjord A/S Ifølge statistikken fra Det
norske Veritas utgjorde den
norske flåten over 100 brutto
registertonn i alt 11,7 millioner
reg.tonn.

x ) Dokker A.B. Gøtaverken.
2 ) Transportskip.
3 ) Vedlikehold Melsomvik.
4 ) Rolighets Verft, Larvik.
5 ) Jarlsø, Tønsberg.

KAPITAL OG FONDS 6,4 MILLIONER

«Thorshovdi» far heyere

partsgrunnlag iar

De ovrige hvalfangstekspedisjoner

har lavere partsgrunnlag

Nedenfor gjengis en oppgave over de nye partsgrunnlag sam
menlignet med sesongen 1960—61:
Ekspedisjon: 1960-61
Norhval 90 000 94 000
Sir James Clark Ross 94000 97 000
Thorshovdi 109 000 107 000
Thorshavet 106 000 109 000
Thorshammer 79 000 85 000
Pelagos • 70 000 81000
Kosmos IV 86 000 94 000
Southern Harvester 105 000 108 000
Southern Venturer 99 000 108 000
Grytviken 60000*) 63 000*)
i) lnfcl. XI UUU fat selolje.

JEAN B. LINAAE

Grunnlagt 1860.

SKIPSMEGLER OG LINJEAGENT

Spedisjon Fortolling Assuranse

REISEBYRA

Billetter til Fliy, Bat, Buss og Jernbane.
Selskapsreiser - Hotellformidling.

Sentralbord 65 400.
Telex 1461.



Hvalfangstnummer

Polarforskere &tval{(Mgetnes jul
inii i isødet på

Sydpolen
i ishavet

Ti sovjetiske polarforskere
har tatt fatt på en 1400 km
lang ekspedisjon innover Syd
polskalotten. Målet er stasjo
nen «Vostok» som ligger i nær
heten av den geografiske syd
pol. Ekspedisjonen har med seg
forsyninger av mat, brensel og
videnskapelig utstyr til sikring
av det videre videnskapelige ar
beid ved denne antarktiske ut
posten for ett år fremover. Den
14. desember ifjor ble det målt
-f- 62 gr. C. der.

Traktorer skal trekke slede
toget over områder som ligger
i en høyde av 3000—3500 m over
havet.

Fra arkivet fant vi frem dette minnet fra en hvalfangstjul
i 1929. Rundt bordet sitter fra høyre: Ole M. Johansen, Dagfinn
Hansen, David E. Andersen, Bjarne Samuelsen, Hans Hansen
(bestyrer), Neubert Nilssen, Sofus Larsen og doktoren, Borg
Arnesen.

Ekspedisjonen skal passere de
sovjetiske sydpolsstasj onene
«Pinoreskaja» og «Komsomol
skaja». En gruppe forskere skal
bli igjen i «Pionerskaja»-leiren
og derfrå legge ut på en ekspe
disjon inn i det indre av Syd
pol-landet efter ruten «Komso
molskaja»—«Vostok» —«Sovjet-

(Julaften på IV)

Julen er kommet med fred i alles sind
Koka den brøyter seg frem i Ishavet,
Blant isfjell og storm og snøføk.

skaja».
Denne gruppen skal bruke to

weasel-biler som er bygd ved
«Komsomolskaja»-stasjonen og
skal foreta grundige geodesiske
observasjoner av isdekket i den
sentrale delen av det østlige
Sydpol-landet.

Når kirkeklokkene ringer der hjemme,
og sneen drysser så sakte ned
da er det også julaften på feltet.

hvor kravene er store MALING SOM H OLDER Da sitter hvalfangeren i sin lugar,
og tankene går til de der hjemme
med alle gode ønsker i sitt hjerte.

Finnes det 2 slags
minkehval

i Antarktis?

Det er fred i hans sind
Der han sitter alene med sine tanker
i den store høytidsstund.

Ikke noe farvann er mer
krevende enn de antarktiske.
De setter både mannskap Han sitter aer med sine pakker

som er pakket av kjærlige hender.
Og tankene går ut fra hjemmet
langt ut over havet til ham der ute.

og skute på den hårdeste
prøve.
Slikt farvann krever god
maling. En vesentlig del av Por å skaffe ferskt kjøtt fan

get «Balaena»-ekspedisjoneh i
spermsesongen 1957/58 io små
«minkehval» («vågehval»). Seiv
om vi hadde sett mange av dis
se hvalene i nærheten og seiv
om denne hvalen er vel kjent
for alle hvalfangere i Ant
arktis, så ble jeg overrasket da
de to eksemplarene ble halt opp
på dekket, og jeg oppdaget at
begge avvek betraktelig hva an
går fra minkehvalen, Balaen
optera acutorostrata Lacépéde,
1804 slik den er beskrevet i vi
denskapelige bøker, og slik man
vanligvis finner den utenfor
Norge, skriver Gordon R. Wil
liamson i en større utredning i
Norsk Hvalfangst-Tidende.

Av form og størrelse lignet de
meget på denne arten, men de
avvek ved at forlemmene
(sveivene) var ensfarvet blek
grå, mens den minkehvalen vi
kjenner, har et karakteristisk
hvitt band på sveivene. Dess
uten har bardene til B. acutoro
strata en ensartet gulhvit farve,
mens bardene til hvalene på

Mens de der hjemme går til ro
hvalfangeren går sin ensomme nattevakt
under j ulestjernen som lyser til oss ned.I SLIKT FARVANN,den norske hvalfangstflåte

er da også sikret i
Sigurd Larsen.

Jotun sikrings
system for skip
Maling som holder «Balaena» var hvite foran i

munnen og grå og hvite bak. I
det store og hele lignet disse
hvalene meget på finnhval i
miniatyr.

navnet B. bonaerensis grup
pert sammen med to lignen
de eksemplarer som ble fun
net i det 19. århundre. Seiv
om det er klart at disse hvalene
er nært beslektet med B. acu
torostrata, avviker de fra denne
på flere mater, og det er usik
kert om de er av en egen art
eller en underart av B. acutoro
strata.

i slikt farvann, holder
over alt.

«Balaena» hadde fanget en
tedje hval av samme slaget i
1955. Da jeg kom tilbake til
England, begynte jeg å arbeide
med å identifisere disse hval
ene. Siden den gang er det ik
ke fremkommet noe nytt avgjø
rende bevis, men i løpet av
«Balaena»s to siste sesonger ble
det fanget ytterligere to minke
hval av samme type som tidli
gere.

HOLDER OVER ALT
B. bonaerensis skiller seg ut

blant de små finnhvalartene
ved at den sannsynligvis bare
finnes på den sydlige halvkule.

Den endelige løsning med
hensyn til hvalenes yirkelige
identitet kan man få fra un
dersøkelse av andre døde eks
emplarer og fra økt kunnskap
med hensyn til utbredelsen. Vi
ser hvalenes skjeletter også
særegne trekk? Finnes det hval
som hva farve angår ligger
mellom B. bonaerensis og den
typiske minkehval B. acutoro
strata? I hvilke T tallmessige for
hold finner man de to minke
hvalene i området rundt Syd
ishavet? Svar på disse spørs
mål vil bringe oss langt i ret
ning av å løse problemet, og
alle hvalfangerne kan hjelpe til
med å holde øynene åpne.

 :   ——————————-—^——— *

JOTUN VERNER VERDIER Odd Gleditsch, Sandefjord.
Williamson sier i en konklu

sjon:
Fem uvanlige hval av de små

finnhvalartene som er blitt
fanget av «Balaena» er under

The Middle Docks & Engineering Co. Ltd. Japanerne sender
skip til Antarktis

120
Managing Director: Sir Lawrence Edwards

DRY DOCK PROPRIETORS
SHIP, ENGINE & BOILER

REPAIRERS den største hvalfangstflåte hittil
Tokio (NTB—AFP) Japan

sender i år sin hittil største
hvalfangerflåte til Antarktis.
Den består av 120 skip i alt,
medregnet kokerier, kjøleskip,
tankbåter og hvalbåter.

duksjon på 110 000 tonn fyval
olje (det samme sam i fjor) og
140 000 tonn hvalkjøtt (30 000
tonn raer enn i fjor).

Length.
No. 1 340 Ft.
No. 2 477 Ft.
No. 3 500 Ft.
No. 4 640 Ft.

Breaidtli at' Entranee
48 Ft.
58 Ft.
65 Ft.
80 Ft.

Draught on Sill.
1« Ft.
21 Ft. ,
23 Ft. 6 ins.
26 Ft.

Dimensions of Dry Docks:
Så septemberstille fant Reidar
Brusell Sandefjord havn en
morgen. Men det varte ikke
lenge før alt var liv og hektisk
virksomhet på kokerier,
fangstbåter, brygger og verk
sted.

Det er de tre store hvalrede
riene som svarer for alle de 7
ekspedisjonene til Antarktis.
Taiyo-selskapet alene står for
tre av dem. De to andre selskap
ene sender to ekspedisjoner
hver.

I hvalkretser blir det fortalt
at den første ekspedisjonen
kommer til å reise den 15. ok
tober. Den japanske hvalindu
strien regner i år med en pro-

Electric Light and Power Equipment. Air Compressor Service.
Electric Travelling Oranes serve alil Dry Docks & Quays.

Repairing Quays
ålongside Work
shops 1480 feet.

Special Fa c il it ies tfor ,
Tankers and Diesel Engined Vessels Repairs.

MIDDLE DOCKS, SOUTH SHIELDS

DAY & NIGHT Telephone Service: So. ShMds 696 (5 lines). Grams: «REFAIRERiS», So. Sbields
 .  ':'. ... .- .   :

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

: ::*; 
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F.P «SOUTHERN VENTURKR» T.SJM.V. «ARENA» P.P .SOUTHERN HARVESTER»
(Messrs. Chr. Salvesen & Co.) (A/S Alida-Rudolf Kure Olsen, Kr .sand) (iMessrs. Chr. Salvesen & Co.)
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Hvalfangstnummer

KRAFTIG RADIOSTASJON
gir fast forbindelse,
sikkerhet
og økonomisk drift. «Leif Welding»: Trygve Nil

sen, Onsøy.
«Milliam Kihl»: .Sverre Andre

assen, Nøtterøy.
«Kos 31» (bøyebåt): Erling B.

Hansen, Nøtterøy.
«Kos 32» (bøyebåt): Arve K.

Arvesen, Cape Town.
«Kos 47» (bøyebåt): Anton

Ellefsen, Høyjord.

Fl. k.«Thorshøvdi»

HVORFOR RENONSERE PÅ STYRKEN?
BENYTT VÅRE KRAFTIGE STASJONER. DET LØNNER SEG

Fangstbestyrer og fører: Nils
Larsen, Sandar.

Maskinsjef: Alf Lollik Ander
sen, Sandar.

Overstyrmann: Thorleif- Tjønn
ås, Sandar.

Undersøk våre priser og leveringsmuligheter
før De pliaserer Deres bestilling.Komplett senderstasjon med

kortbølge, kysttelefon og mel
lombølge.

Sendertype 19—SS—500
20—SS—1000

IELEKTRISKBUROU
Hvalbåter:
«Thorgeir»: Elling Nilsen,Avdeling for kommersiell radio OSLO

Råde.
«Thorørn»: Ragnar Bjørnevå

gen, Fredrikstad.
«Thorslep»: Per Stokke,

Nøtterøy.
«Thorglimt»: Kjell Steen

Hansen, Helgeroa.
«Thordønn»: Kurt Baglo,

Tønsberg.
«Thorbris»: Trygve Freberg,

Melsom & Melsom,Representant i BERGEN for skipsradioutstyr
RIECK & CO., Industrihuset. Tlf. 10 OTT

Larvik
Fl. k. «Norhyal»

b e e ø(g3@£3olE£3f9
Bestyrer og fører: Thomas S.

Olsen, Larvik.
Maskinsjef: Ole Lunde, Brun

lanes.
Overstyrmann: Hans P. Han-

Sandar.
«Toern»: Sverre B. Henriksen,

Stokke/Rolf Gulbrandsen,

Fangstledere, offiserer og skyttere
sen, Hedrum

Tønsberg.
«Panter»: Bernt Hansen, San

defjord/Bjørn Larsen, San-
Hvalbåter:

dar.
«Odd XI» (bøyebåt): Leif M.

Andersen, Sandar.
«Odd XII» (bøyebåt): Herleif

Nilsen, Helgeroa.
«Syvern» (bøyebåt): Johan

Haga, Stavern.

«Pol XII» (bøyebåt): Arne
Schjetne, Hedrum.

«Globe XI» (bøyebåt): Lars
Henriksen, Hedrum.

«Pol XIII»: Jan Bernhardsen,
Onsøy.

«Pol XIV»: Nils Henriksen,
Nøtterøy.

«Pol XV»: Mikal Mikkelsen,
•Åsgårdstrand.

«Globe XII»: Leif Henriksen,
Nøtterøy.

«Globe XIII»: Odd Rasmussen,
Cape Town.

«Globe XIV»: Odd Albert Ar
vesen, Onsøy.

«Norfinn»: Johan Antonsen,
Høvåg. . j

«Nortreff»: Finn Ellefsen,
Cape Town.

i den forestående hvalfangstsesong
«Southern Gambler» .(bøye

båt): Even Larsen, Sem.
«Thorbryri» (bøyebåt): Kåre

Grundvig, Onsøy.

Fl. k. «Southern Harvester»

Kaptein/bestyrer: Harald
Myhre, Sem.

Maskinsjef: C. K. Crockett,

Fl. k. «Thorshavet»
Også i år er der en del forandringer i listene over fangst

ledere, de ledende offiserer på kokeriene og hvalskytterne ved
pelagiske ékspedisjoner og landstasjoner i Antarktis. Fangst
bestyrer og fører av «Thorshøvdi» gjennom en årrékke og
meget gode fangstresultater, Thorvald Hansen, blir hjem
me i år. Han har permisjon og på «Thorshøvdi» har Nils Lar
sen overtatt efter ham. Han var på «Thorshammer» og der
ombord skal Martin Ma r t hins en være fangstbestyrer og
Gilbert Knutsen, tidligere 1. styrmann på «Thorshøvdi»,
blir fører.

Overstyrmann: Knut H. Gjert
sen, Sandar. Fangstbestyrer og fører: Finn

A. Ranberg, Sandar.
Maskinsjef: Lars D. Davidsen,

Sandar.
Overstyrmann: Kjell Christen

sen, Sandar.

Hvalbåter:

«Star I»: Thorleif Karlsen,
Anders Jahre,

Sandefjord

U.K.
Overstyrmann: Frank Johan

sen, Nøtterøy.Sandar.
«Star IV»: Gunnar Firing,

Sandar.
«Star V»: Hans Chr. Nilsen,

Hvalbåter:
Hvalbåter: Fl. k. «Kosmos IV»

Sandar.
«Star VI: Harald B. Hansen,

Nøtterøy.
«Star VII»: Thor Christensen,

«Southern Terrier»: Arne Mi
kalsen, Nøtterøy.
«Southern Springer»: Arne

Olsen, Råde.
«Southern Setter»: Thorleif

«Thoris»: Th. Augensen,
Lervik, Onsøy.

«Thorgry»: Hagbart Hansen,
Tjøme.

«Thorlyn»: Alf Andreassen,
Husøy.

«Tiger»: Herman Berntsen,
Cape Town.

«Femern»: Kr. Sletsjøe,
Tjølling.

«Thorvard»: Alf Karlsen,
Tjøme.

«Seksern»: Ole Amundsen,
Nøtterøy.

«Djerv»: Kåre Berntsen, Sla
gen/Harald Hansen, Sandar.

«Pingvin» (bøyebåt): Reidar
W. Olsen, Sandefjord.

«Condor» (bøyebåt): Hj. An
dreassen, Sandar.

«Thorgrim» (bøyebåt): Harald
Nilsen-Dalen, Engelsvik.

Kaptein/bestyren Thorbjørn
Larsen, Oslo.

Maskinsjef: Gunnar Galteland,
Rarivik, Sandar.

Overstyrmann: Ludvik Helge
sen, Wangen, Løten st.

Alfred Skontorp, hval
fanger i over 50 år, skal også
være hjemme i år og det må
vel sies å være velfortjent.
Thorleif Karlsen overtar
«Star I» efter ham. Rudolf A.
Ranberg blir bestyrer og
fører på «Ross» efter å ha hatt
permisjon et år.

Sigurd Ellingsen har gått
over fra «Norhval» til \«Pela
gos» i år og Kjell Wivestad
som også er tidligere «Nor
hval»-skytter, skal være med
«Pelagos».

Stokke.
«Star VIII»: Per Skontorp,

Jensen, - Nøtterøy.
«Southern Laurel»: Martin

Sem.
«Star IX»: Ragnar Hem,

Åsgårdstrand.
«Star X»: Gunnar Hansen,

Olsen, Onsøy.
«Southern Ranger»: A. Sten

sønes, U.K.
«Southern Rider»: Jacob Wang,

Nøtterøy.
«Southern Angler»: Hans Nil

sen, Onsøy. .   _ •
«Southern Boxer»: Arne Bor-

Norske skip nr. 2Hvalbåter:

i ColomboJohan Rasmussen
&Co.

Stokke.
«Star XI»: Einar A. Hotvedt,

Sandar.

«Kos 48»: Christian Henriksen,
Cape Town.

«Kos 49»: Lorang This-Harald
sen, Durban.

«Kos 50»: Ragnar Foyn, Husøy.
«Kos 53»: Theodor Marthinsen,

Slagen.
«Arnfinn Bergan»: Knut B.

Hansen, Cape Town.
«Arne Skontorp»: Arne O.

Jensen, Cape Town.
«Asbjørn Larsen»: Nils Iver

sen, Stokke.

Oslo: 182 skip på til sam
men 836.845 brt. anløp siste år
Port Galle, opplyser Colombo
havnemyndighetenes rapport,
som nettopp er utsendt. I 1959
var der 171 og i 1958 127 an
løp. Størsteparten, nemlig 84
skip på til sammen 546.899
brt., var britiske, derefter 43
norske på 122.420 brt. og der
efter 9 danske på 18.828 brt.

Jahre sender bare en ekspe
disjon ut i år, og får derved
iendel skyttere til overs. Arne
B ge n skal iår skyte for
«Southern Venturer». Edward
Kar.lse n for «Pelagos» og
Harald B. Hansen for «Sir
James Clark Ross».

Hvalfanger
selskapet

«Pelagos» A/S

gen, Vancouver.
«Southern Wheeler» (bøye

båt): Arne Andreassen,
Onsøy. ~

«Southern Guider» (bøyebåt):
Ragnar Christensen, Veier-

Fl. k. «Sir James Clark Ross»
Bestyrer/fører: Rudolf Ran

berg, Sandar.
Maskinsjef: Henry Haugen,

Sandar.
land.

«Southern Jester» (bøyebåt):
Ivar Jensen, Råde,SVEND FOYN BRUUN,

TØNSBERGHvalfangernes beregnede
fortjeneste sesongen 1961-62

Albion Star

(South Georgia)
Ltd.

Fl. k. «Pelagos»
Kaptein og bestyrer: Ansgar

Carlsen, Slagen.
Maskinsjef: Einar Eriksen, '

Foran sesongen 1961—62 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:

Stokke.
Overstyrmann: Thor Rygh,

Sem.
A/S ALBION STAR,

SandefjordGruppe/
Stilling

Hyre Hyre
pr. i 7

måned mndr.
Kr. kr.

Beregnet Beregnet
part fortjeneste

1961/62
kr. kr.

Hvalbåter:

«Pelikan»: Georg Solberg,
Presterød.

«Gos 2»: Edward Karlsen,
Landstas]onene Grytviken

og Husvik Harbour, Syd Geor
gia.
Fangstbestyrer: Fritz Ringdal,

Kokeri
Gruppe I

» IB
» II
» 118
» 111
» IV
» V
» VI
» VII
» VIII
» IX
» X
» XI
» XII1 )

Makinsjef
1. maskinist
2. »

1282 8974
1220 8540
1060 7420
1006 7042
898 6286
868 6076
796 5572
758 5306
721 5047
686 4802
488 3416
309 2163
256 1792
203 1421

1687 11809
1280 8960
1061 7427
939 6573
911 6377

1420 9940
1147 8029
1000 7000

951 6657
921 6447

18 301
17 427
14 857
14106
12 388
11979
10 790
10 152

9 613
9 036
6 532
4 056
3 392

Durban.
«Gos 4»: Andreas Alexander-

sen, Onsøy.
«Gos 5»: Sigurd Ellingsen,

Onsøy.
«Gos 6»: Kjell Wivestad,

Nøtterøy.
«Gos 10»: Karsten Haraldsen,

Onsøy.
«Gos 11»: A. Edvard Wenne-

Sandar.
Hvalbåter:
«R-l»: Otto M. Larsen,

Nøtterøy. ,
«R-2»: Harald Bordal,

Nøtterøy.
«R-3»: Asbjørn Marthinsen,

Sandar.
«R-4»: Anker Jørgensen,

Sandar.
«R-5»: Einar Jacobsen, Stokke.
«R-6»: Alf Egil Andersen,

Nøtterøy.
«R-7»: Karl F. Mathisen,

Rød, Tønsberg.
«Gos 12» (bøyebåt) Karl Hen

rik Aronsen, Tønsberg.

Chr. Salvesen

& Co., Leith

2 810
24 759
18 389
14916
13 002
12 602
20 553
16 272
13 985
13 155
12 738

Larvik.
«C. A. Larsen» (bøyebåt): Ivar

H. Abrahamsen, Sandar.
3. »
4. »

A/S Thor Dahl,

Sandefjord

Fl. k. «Thorshammer»

ONESIMUS ANDERSEN,
TØNSBERG

«Southern Venturer»

Overstyrmann
1. styrmann Hvalfangere -
3. »
4. »

Kaptein/bestyrer: Per Virik,
U.K.

Maskinsjef: J. C. Still, U.K.
Overstyrmann: Rolf Christof

fersen, Sem.

kontakt vår sjømannsavdeling før De reiser ut eller send oss et brev,
eventuelt telegram mens De er ute.Fangstbestyrer: Martin Mar

thinsen, Sandar.
Fører: Gilbert Knutsen, San

defjord.
Maskinsjef: Leif Hansen,

Sandefjord.
Overstyrmann: Harry A.

Hansen, Sandar.

Hvalbåt
Stuert
Radio-telegrafist

898
926
926

6286
6482
6482

6102
5166
5433

12 388
11648
11915

Vi foretar overførsler fra inn- og utland.
Vi forvalter Deres verdipapirer5 betaler polisepremier> hus

leier, strømregninger m. v.
—»— 2)

Asdic-operatør med
en sesongs tjeneste
som sadan

Hvalbåter:
«Southern Briar»: Gunnar

Vi oppbevarer Deres verdisaker.
Vi ordner med gåver til Jul og andre anledninger.
Vi legger av lodd i Pengelotteriet.
Vi formidler tipping.

Christensen, Veierland.
«Southern Actor»: Ole Chri

stensen, Nøtterøy.
«Southern Lotus»: Johan Chr.

Matros
Maskinassistent
Elektriker

Hvalbåter:

Olsen, Cape Town.
«Southern Broom»: Asbjørn

Andersen, Onsøy.
«Southern Harper»-: Kåre Lie,

«Enern»: Tor Vermeli, Sande
fjord.

«Thorfinn»: Halvor Eid,
Nøtterøy.

«Nebb»: Erling Haugen,
Sandefjord.

«Thorkild»: Anker L. Ander
sen, Slagen.

cOdd XIII»: Jan H. Hansen,
Tjøme.

«Thorgard»: Arne Finstad,
Onsøy.

«Bever»: Leif Fon, Sem/Einar
Abrahamsen, Sandar.

«Gvass» (bøyebåt): Ragnvald
Pettersen, Sandefjord.

Motormann
Fyrbøter
Gruppe VIII

» IX
» X
» XI
» XII1 )

Maskinsjef •
1. Maskinist
2. »

Til alt dette kan De bruke en sjømannskonto som forrentes med
2,5 %. Renten på 6 måneders oppsigelse er 3 % og på 9 måneders
oppsigelse 3,5 %.

U.K.
«Southern Lily»: Rolf Olsen,

Onsøy.
«Southern Rover»: A. W.

Møller, U.K.
«Southern Archer»: Arnie Paul

sen, Veierland/Åge Lander,
Nøtterøy.

«Southern Runner» (bøyebåt):
Åge Lander /Arne Paulsen.

«Southern Joker» (btfyebåt»:
Leidulv Gjemmestad, Sem.

GOD FANGST.

SANDEFJORDS SPAREBANK
Telefon sentralbord 66 655. Telegr.adr.: «Sparebanken».

Overstyrmann
1. styrmann
• ) Førstereisgutter uansett stilling som er under 18 år når forhyring finner sted.
*) Med 3 sesongers tjeneste i selskapet og stillingen.

"CIHIH1H1I"
For god proviant og godt utstyr benyttes heist

TITAN SUPPLY COMPANY

ANKERRUI, 12

ANTWERPEN

Telegr.adr. Telex Centralbord
TITANSUPLI Anfcw. 3 461 33 59 66

INNHENT ANBUD FOR LEVERANSE AV KJOTT
STORRE PARTIER
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i~~ Hvålfangstnummer

En rik litteratur om lival og kvalfangst, Må må alt klaffe
sauilet i Hvalfangst

miiseets bibliotek

og Gavin Maxwell har satt den klingende
tittel «Harpoon at a Venture» på sin
bok. Herman Melvilles klassiker «Moby
Dick» mangler selvsagt ikke i samlingen,
og av Robert Mertens hører vi om «Der
neue Wal-Saal des Naturmuseums Sen
ckenberg». Gerrit S. Miller avslører i
1925 «Some hitherto unpublished Photo
graphs and IVféasurements of the Blue
Whale». F. V. Morley har vært på «Whal
ing North and South», mens "W. G. Burn
Murdoch var med på Dundee-ekspedi
sjonen i 1892—93 «From Edinburg to the
Antarctic». Øistein Mørch-Olsen har vært

på «Hvalfangst i Sydhavet».

Vi blar alfabetisk i museets nye katalog
bok som utkom i New York i 1932, og
en kvinne ved navn Agnes Elgstrøm har
foretatt «Undersøgelser over anvende
ligheden af hærdet hvalfedt som næ
ringsmiddel». «Der Walfischfånger» he
ter Ferdinand Emmerichs bok fra 1924,
og Dan Fr. Eschrict har blant annet ut
gitt «Ni tavler til Oplysning af Hvaldyr
enes Bygning».

Henrik Finne behandler «Farve og
form på hvalfeltet, Wolfgang Frank har
skrevet en bok han har kalt «Valjager»
og F. C. Fraser forteller om «Giant
Fishes, Whales and Dolphins». «Walol
und Linoleum-fabrikation» skrev F. Fritz
om i 1938 og japaneren Kazuo Fujimo har
skrevet flere avhandlinger om legems
proporsjonene for forskjellige hvalarter.

Rene Gardi har gitt en beretning om
«Walfischjagd», og i 1885 skrev Frede
rich Gerstaecker «The Young Whaler».
Frank B. Gilbreth jr.s bok heter «Kvin
nor och Valar». I 1874 ga David Gray en
«Report on New Whaling Grounds in the
Southern Seas», og Robert W. Gray tar
for seg «The Diving Powers of Whales»
og «Whales and their Human Enemies».
John Grierson har skrevet en bok som
heter «Air Whaler». «Whale Hunt» heter
C. Nelson Haleys bok, og Sidney F.
Harmer skriver om «The History of
Whaling» (1928).

Hvalfangerhustruer

. .«Oversiktskatalog I over bøker, period
iske skrifter og særtrykk ved Hvalfangst
museets bibliotek» heter den publikasjon
nr. 25 som Kommandør Chr. Christensens
Hvalfangstmuseum iår har latt utgi. Det
er journalist Asbjørn Fjeld-Andersen som
har hatt det sikkert kolossale arbeide å
utarbeide denne katalogen som er blitt
en trykksak på 264 sider i beskåret A 4
format. Det er gått 25 år siden den fore
gående trykte katalog for museets biblio
tek forelå ferdig, og i dette tidsrom er
samlingene øket meget sterkt først og
fremst takket være konsul Lars Chris
tensens aldri sviktende interesse for bi
blioteket.

Fridtjof Nansen
var mangfoldig og beskjeftiget seg også
med «the Development and Structure of
the Whale». Keiji Nasu forteller om «De
formed lower Jaw of Sperm Whale», og
allerede i 1925 beretter Aage Krarup
Nielsen om «En hvalfangerfærd gjen
nem Troperne til Sydishavet». Beriberi
forekom på hvalfangst tidligere, og Jo
hannes ,'Nissen skrev i 1929 om det.

Den nu foreliggende katalog, som er
ordnet alfabetisk, gir en glimrende over
sikt over hva som finnes i Hvalfangst
museets rikt omfattende og meget verdi
fulle bibliotek. Hvor mange bøker, pe
riodiske skrifter og særtrykk biblioteket
inneholder gir katalogen ingen beskjed
om i rene, summerte tall, men ved gjen
nomgåelse av katalogen blir man slått
av hvilke verdier som her finnes.

Ved denne anledning har vi ved gjen
nomgåelsen av katalogen festet oss ved
de publikasjoner som har direkte til
knytning til hval og hvalfangst, og skal
i nedenstående nevne noe av den litte
ratur som biblioteket spenner over på
dette felt. Vi gjør som katalogen og går
alfabetisk til verks.

Martha Nordenskiøld tar for seg «Val
fångstens utveckling och ekonomiskå be
tydelse, mens en -Notlbohm skriver om
«Die Probefahrt des Walfangsciffes
Walter Rau» som nu heter Kosmos IV.

O. M. Overn forteller «Eventyret om
den norske hvalfangst». Norske~patenter
vedrøfende hvalfangst og fiskeri kan
man finne mye om, og av Zephania W.
Pease får vi vite at New Bedfosd har et
hvalfangstmuseum. Torbjørn Pedersen
har skrevet «A Bibliography of Whales
and Whaling, og av C. G. Joh. Petersen
kan vi lære «Hvorledes Hvalerne bærer

sig ad med at svømme».
Sigurd Ristings bøker

rø i* '

åi I

Il

er intet ukjent fenomen her på bierget
Henry Beetle Hough behandler dette i

«Whalirig Wives». «Efter hval i Syd
havet» heter Ernst Høvas bok fra 1929.

og skrifter om hvalfangst er mange i bi
blioteket. «Of Whales and Men» heter bo
ken til R. B. Robertson, og så er vi
fremme ved Johan T. Ruuds allsidige
produksjon.

«The Whalebone Whales of New Eng
land» heter en bok av Glover M. Allen
som utkom i Boston i 1916, og samme år
kom også Roy C. Andrews' «Whale Hun
ting with Gun and Camera». Samme for
fatter kan også berette om «A remark
able Case of external hind Limbs in a
Humpback Whale». Så tidlig som i 1899
offentliggjorde Henryk Arctowski i The
Geographical Journal sin artikkel om
«The Antarctic Climate». Avdøde Gdd
Arnesen har skrevet om «Tyskernes sjø
røveri i Sydishavet», og Clifford Ashley's
«The Yankee Whaler» er fra 1926.

For å finne ut hvor gammel en hval
er har Tadayoshi Ichihara foretatt «Age
Studies of Fin Whale based on Ear
Plug». «Fast Fisk!» heter en artikkel
av Bjørn Jacobsen, og Albrecht Janssen
forteller om «Tausend Jahre deutscher
Walfang». Arnold Japha har gitt noen
«Weitere Beitrage zur Kenntnis der Wal
haut», og vil De vite noe om «the Ordi
nary Cetacea of Whales» bør De lese
William Jardines bok fra 1837. James T.
Jenkins har skrevet «A History of the
Whale Fisheries», Arne Odd Johnsen har
skrevet en rekke bøker og artikler om
hvalfangst. Mimi Johnson skriver om
«En fossil hval fra

Harold Keith Salvesen forteller om
«Modern Whaling in the Antarctic», og
Ivan T. S.anderson har hatt anledning
til å «Follow the Whale». George Sarton
lar oss vite at også Nantucket har sitt
hvalfangstmuseum. Ann Savours trekker
frem «An Arctic Whaling Journal of
1791», mens W. Schols foreslår at man
skal «Bau Schwimmender Walko
chereien». Irwin Shapiro gir oss «The
History of Yankee Whaling». En bok av
Aasmund Slattelid heter «Med kanon og
kamera efter storhvalen», og samme
herre heretter bgså om «En arbeidsnatt
ombord i et hvalkokeri». Asbjørn Sork
ness' bok heter kort og godt «Hvalfan
geren», og H. Sundt forteller om et
«Hvalkokeri i arbeide».

Bak hvert skudd ligger det omhyggelig for
arbeid og sterk innsats. Materiellet må

• være i topptrim for å gi full ytelse under
harde påkjenninger.
Sørg for å ha Caltex smøreoljer ombord og
De kan stole på at det maskinelle gir best
mulig ytelse.

«Two men in the Antarctic» Kun det best® er* sodt
nok ffoi* hvalffangst:
Caltex Marine Engine Oil A, Dampmaskin
olje— komponert med 20 % rapsolje.

heter en bok av Thomas Wyat Bagshawe,
og allerede i 1876 kom i London Robert
M. Ballantyne's «Fighting the Whale». 20
år senere kom William Barron's «Old
Whaling Days». Vil man vite mer om
«The Natural History of the Sperm
Whale», kan man lese Thomas Beale's
bok som kom i 1839. Frank H. Beddard
har skrevet «A Book of Wahles» (1900)
og J. J. Bell om «The Whale Hunters and
other Stories».

Rækevik i Jarlsberg og Larvik Amt

(1917). «Thar she blows» sier Paul John
ston. «Hval i akvarium» skriver Åge
Jonsgård om.

Remington Kellogg beskjeftiger seg
med «What is known of the Migrations
of some of the Whalebone Whales» og
har også skrevet «The History of Wha
les». «The South Sea Whaler» heter den
bok av W. H. G. Kingston som kom i
1906, og Carl Kircheisz forteller om «Die
Technik der Walfanges. «Rund um den
Wal» er skrevet av Sigrid Knecht. H- Th.
Knudtzon er representert med flere ar
tikler. Jaap Kolkman har kaldt sin bok
«Walvis aan Stuurboord, Arne Krafft har
vært «Blant isfjell og hval».

Theodor Thjøtta har foretatt «Under
søkelser av spekkfinger, dens opptreden,
klinikk og histologi», mens Cesco To
maselli skildrer «Der kampf mit dem
Wal». Frederick W. True skrev i 1899 om
«the Nomenclature of the Whalebone
Whales of the tenth Edition of Linnæus
Systema Naturae».

|||iifl|||||||
«Narrative of a Whale Voyage round

the Globe» heter F. D. Bennetfs bok fra
1840, og vil man vite mer om hvaléns
bevegelser vil man sannsynligvis lære noe
av «On the Distribution and Movements
of Whales» av A. G. Bennett'. Knut B.
Birkeland er representert med «The
Whales of Akutan» og «Paa Hvalfangst».
Georges Blond forteller om «La Grande
Adventure des Balaines», og av Hans
Bogen finnes det i biblioteket en lang
rekke forskjellige hvalfangstbøker, -skrif
ter og- artikler. Bomskov har behandlet
«Wahlorgane als Rohstoffe», K. Brandt
tar for seg «Whaling and Whale Oil» mens
J. Bredal i 1903 ga en utredning om
hvorvidt lov om forbud mot hvalfangst
innenfor territorialgrensen kan gies uten
erstatning til hvalfangsten.

Chuang-Tien Tsai
var med på «A Trip on China's first
Whaler», og M. Ulrichs skriver om «Wal
fang-Mutterschiff Unitas» som senere ble
«Empire Victory» og «Abraham Larsen»
og som nu er japansk. «Whopper Whale»
har Anne Vaugham koldt sin bok, mens
A. 'Hyatt Verrill forteller «The Real
Story of the Whaler». Alan J. Villiers
har deltatt i «Whaling in the Frozen
South», og for 110 år siden skrev Wil
liam S. Wall «History and Description of
the Skeleton of a New Sperm Whale».

NORSK CALTEX OBL A-S OSLO

Louis Lacroix har skrevet om «Les
derniers baleiniers Francais» og A. de La
Jonkaire om «Considerations sur la peche
de la baleine» (Paris 1830).

KIELER HOWALDTSWERKEFridtjov Barth Larsen

forteller om «Hvalbåtliv» og om «Hval og
hvalfangst», Nico Larsen om «Walfang
und Walfånger». «Harpoons ahoy» heter
Will. Lawsons bok. Henry G. Leach he
retter om «Antarctic Whaling, og Anne
marie Lennartz har skrevet «Senora and
the Whales».

On the Grounds of the Free Public
Library, New Bedford, Mass., står en
statue av «The Whaleman». «Whaler Bar»

«Nautical Names at Cocktails and

mixed Drinks», står det i katalogen.
Emma Mayhew Whiting vet også hva det
vil si å være blant the «Whaling Wives»,
og som en omfattende avslutning har vi
så Bjarne Aagaards tallrike bøker og
skrifter.

August Brinkmann AKTIENGESELLSCHAFT
har studert Female Fin and Blue Whales,
og Olav R. Brækkan har tatt for seg
«Vitamines in Whale Liver». «Whales and
Whaling» heter Paul Budker's bok, Gus
tav B. Bull forteller om «Spermacethva
len» og Walter N. Bums har vært «A
Year with the Whaler».

KIEL
David M. Lindsay har foretatt «A voy

age to the Arctic in the Whaler Aurora»,
og noe i en annen gate ligger Jacob Lunds
«Om hvaloljens ' konstanter som grunn
lag for studiet av hvalens vandringer».
Robert Mc Nab skildrer «The Old Whal

ing Days», og H. Bugge Mahrt har skre
vet en «Petit Historique de la Chasse a
la Baleine». «Les baleiniers» heter en
bok av Felix Maynard som kom i 'lB6l,

Interessant

kansellering

«Whalers and Whaling» heter E. Keble
Chattertons bok som kom i 1925 og 1930,

og for 110 år siden kom i London Henry
T. Cheevers «The Whale and his Cap
tors» og 10 år senere «The Whalements
Adventures in the Southern Ocean«. Har
ry Allen Chippendales bok heter «Sails
and Whales», mens Chr. Fred. Christen
sen bl. a. redegjør for «Moderniseringen
av vår hvalfangerflåte» (1937) og «Notes
on Whaling and its Development». «Whale
Ships and Whaling» er av Albert C.
Church, og Graham Clark heretter om
«Whales as an Economic Factor in pre
historic Europe». John A. Cook har vært
med på «Pursuing the Whale», og i 1906
ble det foretatt «Cutting in a Whale»,
iedsaget av a series photographs.

Nybygninger
opptil 120.000 t. dw.
Diesel-motorerLondon: London and Overseas

Freighters har kansellert en
ordre ved Uddevallavarvet for
to 34 000 tonns tankere, og for
handler i stedet om bygging av
fire 15 000 tonns tørrlasteskip.
Alle fire vil i tilfelle bli levert
i 1963.

inntil 22.000 BHKHvalskytteren har fått
et godt skudd på denne
pene finnhvalen. Harpu
nen har gått inn litt i
overkant like bak sveiva.
Her er hvalen bragt inn
til hvalbåten og den skal
legges an langs hvalbåt
siden. Den skal pumpes
opp og «rumpespælene»
skal kuttes. Så vil den
sannsynligvis få et flagg
i ryggen og bli utstyrt
med en bøye i halen. Der
efter vil den bli slått løs
og blir plukket opp av en
bøyebåt senere.

Dampturbiner
inntil 22.000 AHK

Bakgrunnen er den meget in
teressante, at rederiet venter at
det skal bli oppsving på frakt
markedet før tankmarkedet vil
begynne å stige for alvor.

Tørrlastmarkedet har allerede
vist tegn til oppgang, mens
tankratene er like dårlige, og
rederiet venter altså åt denne
tendensen skal være ,fremher
skende nok en tid, skriver N.H.
&S.T.S London-korrespondent.

Ekstraktor-deler

Skipsreparasjoner
Stålkonstruksjoner

Høy- og lavtrykkskjeler
Utstyr for Hvalfangstflåten

William J. Dakin forteller om «Whale
men Adventures», og Erich Dautert om
«Big Game in Antarctic» og Orin E. Dice
kort og godt om «Whales». Ingen ringere

Alexandre Dumas pere

har skrevet «Les baleiniers».
«Whale off!» heter Everett J. Edwards

VI HAR TIL VÅR RÅDIGHET:

4 Flytedokker - 4 Tørrdokker - 6 Beddinger

14 000 arbeidere og funksjonærer

Representant for Norge:

WILLIAM GRAM
HAAKON Vn's GT. 5 - OSLO

Telex: Oslo 1678 Telegramadr.: Wilgram Telefon: 42 0124 - 42 0195
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Hvalfangstnummer

Det kan komme på tale å bygge atom-
kraftverker ved Sydpolen

mens det er noe tvilsomt om ja
panerne vil fortsette sitt arbei
de kommende vinter. Belgierne
har nedlagt sin stasjon.

Vi er et lite land og har
ikke så god råd til å sende ut
kostbare ekspedisjoner. Men
vi kan ikke oppgi vårt arbei
de i Antarktis hvis vi over
bodet vil holde på våre ret
tigheter, fremhoider dr. Or
vin.

1 2 land

utforskningen av Antarktis

samarbeider om

Utsendinger fra de tolv land
som har underskrevet Antark
tis-avtalen av 1959, holdt i da
gene 10.—24. juli en rådgiven
de konferanse i Canberra, den
australske hovedstad. Fra Nor
ge møtte generalkonsul O. M.
Nordland, Sydney og dr.
philos. A. K. O rvi n, tidligere
direktør ved Norsk Polarinsti
tutt.

traktatlandenes regjeringer å
holde hverandre underrettet om
hva for slags kjernefysisk ut
styr man bringer inn i områ
det. Likeledes er det henstilt til
regjeringene å ta de nødven
dige forholdsregler for å unn
gå faren ved radioaktivt avfall.

Videre ble regjeringene anbe
falt å utveksle planer for vi
denskapelige programmer i Ant
arktis, med detaljerte opplys
ninger om ekspedisjonenes vir
keområde og omfang.

Jens fisker som ble hvalskytter
dengang. Ihvertfall var det
bare rike og fornemme folk
som hadde bil. Idag er det
snart motsatt.

Hallo! Hvalbåt
svarær!

Aristokratiet fra
Vestfold på den
sydlige halvkule

Det var dårlig stelt både
med økonomien og klokska
pen til Jens fisker. Han var
fattig som en kirkerotte og
dum som en ku. Men en ting
kunne Jens fisker, lage til un
ger. Av det slaget kom der
regelmessig en hvert år, og
kona til Jens ble bleik og
skrein efter alt dette unge
sjauet. Og Jens fisker pilket
og dro sei ute i Sandefjords
fjorden for å skaffe mat til
alle disse sultne munnene.
Likevel ble det i knappeste
laget. Fikk Jens noen fisker
tilovers rodde han inn i bryg
ga i Sandefjord og anskaf
fet seg noen kroner. Men da
Jens var overmåte gla i dram
og øl ble det lite igjen til
kjærring og unger.

Det var i den gode gamle

tiden da det var verdi i. en
krone og brennevin og mat
varer sto i pris der efter.

Jens fisker bodde i en liten
bu ute i Sandefjordbukta. På
den ene siden hadde han ha
vet og på den andre siden
åsen. Et lite stykke lengre
borte var det også et lite hus.
Dette huset ble bebodd av en
fisker ved navnet Petter.
Disse to fiskerne holdt alltid
tritt med hverandre, like fat
tige, like dumme og like iv
rige sosialister. Ingen av dem
hadde det minste greie på
politikk, men de hørte at so
sialistene ville pengegubbene
tillivs, og derfor fløy de to
fiskerne beina av seg når det
var sosialistmøter inne i byen.
Men som ordsproget sier:  —
Gullklompen kan like snart
falle på en lort som på en
lilje. Og for Jens fiskers ved
kommende gikk det her troll
i ord. Efter å ha levd i den
ytterste fattigdom ble han på
noen få år en rik og velhol
den mann og sosialistgrillene
ble på et blunk blåst ut av
hodet på ham.

Men nok om det. Hesten
kom og den som fin var en
blank svart hoppe med
skjærn i panna og vilter som
en kattunge.

Konferanse i Canberra ved
tok en rekke anbefalinger,* ret
tet til de 12 lands regjeringer,
for den videre utforskning av
Antarktis. Målet er å legge sam
arbeidet på det videnskapelige
område best mulig tilrette og å
unngå dobbeltarbeide, forteller
dr. Orvin i en samtale med Af
tenposten. Under konferan
sen kunne det selvfølgelig være
meningsforskjell om hvordan
det ene og det annet problem
best kan løses. Men det ble opp
nådd enighet på alle punkter,
og de russiske delegerte ville
ikke minst ha understreket i
slutt-kommunikéet at det går
an å forhandle seg frem til
enighet.

Konferansen var ellers meget
vel tilrettelagt. Den ble holdt i
den australske parlamentsbyg
ning, og det var landets stats
minister, R. G. M e n z i e s, som
foretok den høytidelige åpning.
Det ble bestemt at neste rådgi
vende konferanse skal holdes i
Argentina, om et år.

-1- Før Antarktis-avtalen
ble vedtatt må man si det
var nokså kaotiske forhold
med hensyn til suverenitets
kravene i Antarktis, fortset
ter dr. Orvin. Forskjellige
stater gjorde krav på suve
renitet over de samme land
områder. Det gjør statene
forsåvidt ennu men ifølge
Antarktisavtalen er disse
spørsmål «lagt på is» for en
periode av 30 år.

En dag kom Jens kj ørende
hjem fra Sandefjord med den
dansende mærra forspent en
nylakkert familieslede, og
Matea og ungene var stum
me av glede. Men gleden tap
te seg betydelig da de fikk
mærra inn på stallen. Mærra
stønnet og åt tre så flisene
føyk i veggen. Den slue heste
handleren forsto hvem han
hadde med å gjøre, så han
tidde med å nevne mærra's
skjulte feil. Blant annet ble
mærra helt sinnsvak ved å se
en hund. Og det fikk Jens
fisker og familien en sørgelig
erfaring på første gang de
var ute å kjørte lysttur. Det
var en søndag, kaldt og fint
skareføre. Jens pakket kjær
ringen og hele ungeflokken
ned under fellen og spente
mærra for sleden. Han la vei
en gjennom Sandar for å vise
storbøndene der at nå var
Jens fisker like god som dem.
Det første stykket av veien
gikk det brillefint, Jens tend
te en sigar og sang en trall så
det ljomet i den stille luften.
Men ved en storgard, hvor
Jens's argeste fiende bodde,
kom gårdshunden bjeffende
mot dem. Mærra såtte efter
hunden over veiene og bort
over jordene. Jens prottet og
dro i tømmene alt hva han
orket, men like lite hjalp det.
Hunden hylte av redsel og
fløy for livet i sikksakk og
mærra efter, sleden gikk så
på en mei og så på den an
dre, rettet seg opp igjen og
fortsatte videre i samme far
ten. En unge spratt av og ble
liggende å illskrike på sneen,
så en til og en til, så kjær
ringen og tilslutt var det ba
re Jens igjen, men han holdt
seg krampaktig fast i tøm
mene. Den vettskremte hun
den ble lokket inn på kjøk
kenet, men mærra som nå
hadde fått blod på tann ga
seg ikke med det, den såtte
efter hunden opp trappen,
begge skjekene spratt av og
mærra gjorde seg ren både
for seletøy og slede. Jenss satt
igjen i sleden med tømmene
i hånden og seletøyet i fan
get. Mærra gjorde et par run
der om på gardsplassen for
så å sette i full fart bortover
veien. Jens så opp i alle de
lattermilde ansiktene som
var samlet omkring ham. Og
det værste var. at storbonden
sa: Du er ute å kjører
løsttur, ser jeg.

Spørsmålet om å bevare hi
storiske steder i Antarktis, og
å beskytte områdets plante- og
dyreliv, var også oppe til be
handling på konferansen. Det
var enignet om at dyrebestan
den og alt liv forøvrig bare må
beskattes i den utstrekning det
er nødvendig for livets opphold
og i videnskapelig øyemed.
Hvert land har ellers sine egne
fredningsbestemmelser for land
områder som de gjør krav på.

Gjensidig assistanse mellom
forskjellige lands ekspedisjoner,
samarbeide om telegramtjene
ste og post, utveksling av viden
skapelige resultater og spørsmål
vedrørende forsyningsteneste
var andre posters på konferan
sens dagsorden.

Hva angår utveksling av
videnskapelige observasjoner og
resultater finnes det allerede
en spesiell komité som forestår
dette arbeide, fortsetter dr. br-r
vin. Det er SCAR, Special
Committee on Antarctic Rese
arch. Men konferansen vedtok
altså å be regjeringene gjøre
sitt til for å lette utvekslingen
av planer om ekspedisjoner, av
resultater og også av viden
skapsmenn landene imellom.

Hva Norge angår, er det for
tiden ingen planer om å sende
noen videnskapelig ekspedisjon
til Antarktis. Man arbeider en
nu med det materiale som ble
innsamlet på Norway Station
fra 1957 til ifjor. Men de større
land har stadig en eller flere
ekspedisjoner i Antarktis, bl. a.
den russiske, som nu flyttes fra
iskanten i Dronning Mauds
land til et fjell-område 8 nor
ske mil inn i landet. Alt utstyr
bringes inn. med fly. Syd-Afrika
fortsetter på Norway Station,
som syd-afrikanerne overtok
efter oss. USA, England, Chile
og Argentina har mange stasjo-.
ner, New Zealand er også med,

Lars Christensen

Konsul Lars Christensen
som under sine mange reiser bar
vært en flittig dagbokforfatter, for
teller bl. a. i dagboken fra sine
ferder med M/S «Thorshavn» i 1931
og 1933 (gjengitt efter Polarårbo
ken ,1933):skytter og bestyrer Iversen og spur

te om han hadde sett noen av
ihvalbåtene til «Ole Wegger», og
fikk til svar:

vi møtte i grunnen kval
fangsten allerede før vi kom til
kokeriene, i radioen. Vi kunne
høre dem snakke sammen, hvalbåt
med hvalbåt, eller hvalbåtene med
«Koka». Det var med en gang som
om å komme >opp i et arbeidsliv
med røster av vårt eget kjente mål,
vestfoldguttene i hele deres liv og
virksomhet. Det er samtaler som
ofte er ©anske uoversettelige, de
dreier seg om hval og fangst, om
utsikter og forhåpninger, fulle av
humor og bredde, av den sunde ar
beidsglede og muntre livslyst.

En hvalbåt anroper bestyreren
på «Koka».

Hallo .Hallo. N. N. kaller. Jei
harhte fått noe ida, men jei har
finni æn rompelaus hval, ska jei
•tan me? Kom igjen, kom igjen,
kom igjen.

v — Ja, det er da noen av dem
her, au. Men du veit der det fer
veggelus der er det også lival.Hans Bogen

'Bogen kalte hvalskytterne for
hvaMangstens aristokrati og gir
denne skildringen av aristokratene:
« de fleste skyttere er tungi

vektige. Ikke så å forstå at. de er
så feite, skjønt det fins et pai- av
dem og, heller ikke er de særlig
høye, men de er «knødd». Faste,
tette, kraftige skikkelser. Velnærte
og rolige vagger de fremover på
land! (når de da ikke biler, for alle
Ilder de av bilirium), men er så til
gjengjeld kjappe nok på fangst
måten når de løper frem og tilbake
over «Nattholmforua» (oppkalt efter
oppfinneren, skytter Ole Iversen
fra Nattholmen) mellom komman
dobroen og skytterlemmen under
jakten ned på feltet. Én hvalskyt
ter i arbeide har meget tilfelles
med en fekter. 'Han er spenstig, ro
lig 'Og kald i blikket, stø og sikker
på hånden, og samtidig såpass sen
sibel at det igtir ham hudfølelsén
med hensyn til «motstanderens»
ibevegelser. En' skytter skal være
selvsikker. Men ikke så rolig at
han blir indolent.

Forfatteren Hans Bogen sam
let smått og stort orti kvalfang
sten, og han hadde et eget glimt i
øyet når han fortalte om de små,
såvelsom de store i «Landets nye
moternærink» som Nationenis hun
dreåring en gang kalle hvalfang
sten da den for alvor begynte å
ekspandere.

Om den kjente fangstbestyrer og
skytter [Lars Andersen forteller Bo
gen at han i sesongen 1929—30
skulle skyte elektrisk. Nu er som
kjent Iblåhvalen mest eftertrakfcet
som jaktbytte og. den er sotti nav
net antyder mørk, mens den mag
rere finnhvalen er lys. Lars Ander
sen hadde ennu ikke forsøkt den
elektriske skytingen. Han hadde
skutt på ordinær måte og fått en
del iblåhval. Men så skulle han til
å prøve den elektriske kanonen.
Han la an på en stakkars finn
hval skjøt og traff. Da han kom
opp langs «koka» med den tlektrisk
avlivede finnhvalen kikket vakttoa
vende styrmann ned på tovalen og
så kom det:  

Han kom med på hval
fangst og avanserte opp til
hvalskytter. Det gikk bra og
Jens fisker tjente penger som
stry.

Og som det er idag var det
også den gang, har en mann
penger spørres det ikke efter
hverken lærdom eller klok
skap. Jens fisker kjøpte klær
og kledde opp kjærring og
unger, så samtlige lignet de
figurene som blir laget av ke
ramikk. Dertil anskaffet han
seg et småbruk med bra hu
ser på ute i Sandar, og det
stedet ninredet han efter da
tidens mønster. Uten om alt
krimskrams han kjøpte til
huset, kjøpte han også to ku
er til fjøset. Og kuene var
Matea's og ungenes beste le
kekameraten Men da Jens
fisker nå var blitt bonde fhed
gard og grunn, måtte han og
så ha hest og kjøretøyer.
Hadde Jens levd i vår tid
skulle han selvfølgelig hatt
bil, men bilen var lite kjent

Hallo. Hallo. Koka svarer:
Ja, vi harnte en pinne å arbe me,
så du får tan med, og leit godt, så
kan de hænne, at du finner rompa
 au.

Dette innebærer bl. a. at alle
traktatmakter fritt kan drive
videnskapelige arbeider over
hele det antarktiske område.
En annen bestemmelse i trak
taten er at' det iKke må foretas
kjernefysiske eksplosjoner i
Antarktis.

En bestyrer høres anrope sine
hvalbåter omtrent slik:.

Hallo .hallo, hallo. Hvalbåtær
æn—to—tre—fire. La mæ høre hos
sen dere har hatt det ida. Kom
igjen, kom igjen, kom igjen da.

— Hallo toern svarær: Ja,
du veit, jei fikk to hvalær på irior
rasia, men seinere så jei inte blåst.

Derimot kan det godt komme
på tale å bygge atomkraftver
ker ved Sydpolen, amerikanerne
har planer om det. Og i den
forbindelse ble det på konfe
ransen i Canberra henstilt til

Jaså. Så tovalen tørnær bleik når
den blir elektrisk! Blond Iblå middels Hallo enern svarær: Jei

harnte fått noe ida, jei har jaga
på en svæær blåhval, men dæn var
så vrang og vrien, at nårn dukka,
så kommen nesten inte op igtjen
ja, han var så længe unner, at dæn
var blå i hue, dan kom op igtjen.

Hallo firern svarær: Jo,
jei fikk den eine, som jei var inne
me, men da jei kom ut igjen, så i
jiøssenam var jo heile vanne fullt
av væggelus. («Ole "Wegger»s hval
båter gikk under navnet «vegge
lus») Hær kan vi inte ligge læn
ger, for all den væggelusa kommer
te å drepe hvalen for oss.

Hallo treern svarær: Ja, du
kan tru jei fekk jobben. Jei skulle
jo slæpe dom seks hvalæne for
«Koka», da hu fløtta, men dom
æste ut og blei så tjukke at vi kom
næsten inte av flækken, så jei
harnte fangæ ida.

tLars var bestyrer på
«Ole Wegger» hvis hvalbåter ble
Usalt «veggelus». En diag telefonerte
(kaptein Bedgau på «Fraterndtas» til

Mørk blå middels
er den lakoniske skildring i mønst
ringslistene av skytterne med hen
syn til hårfarve, øyne og høyde.
Nordmenn sjømenn bønder

fra Vestfold».

De sagnomsusk hvik seil
og Sandeffordsskuknes skjebne

Det var ikke bare se
som skapte dis

fangst og hvalfangst
triktets velstand

Det er ikke bare selfangst og hvalfangst
som er årsak til utviklingen og velstan
den her i Sandefjord og Sandar.

Det var en selvfølge at ikke alle disse
skutene var samlet her i fjorden noen
gang. Og det hadde vel neppe vært plass
heller. Noen ble solgt til andre byer.
Noen ble lektere og størsteparten endte
sine dager ved forlis. Men jeg husker
ikke skjebnen til dem alle.

Syd-Afrika-kysten gjemmer på mange
skipsvrak. Mangen en stolt skute drev
iland dernede i pålandsstorm og ofte ble
få av mannskapet reddet;

Hallo Koka svarær: Jo, jei
fækk det altsammen. To av dere
får gå sydast imorra, og dere andre
får prøve væstover. Salong, salong,
salong da.

•En gang hørte jeg en skytter av
gi napport. Han var øyensynlig blitt
beordret inn i isen om morgenen
og var nettopp kommet ut derfrå
igjen: «Båten har sliti fært ida,
kan du tru. Vi så ein eineste hval,
men langt unnaj og hva slag det
var, det veit inte jei, men det kan
du jo undersøke sjæl, hvis du har
løst te å gå inn i de greiene »

Distriktets handelsflåte la vel i første
rekke grunlaget for den senere utvik-

Jens bet tennene sammen,
krabbet seg ut av den istyk
kerslåtte sleden og labbet
uten et ord ned på jordet og
fikk samlet sammen kjærrin
gen og ungene. Og med hele
flokken efter seg dro Jens
fisker tilbake til småbruket,
uten hest og uten slede.

- Ordsproget sier gap ikke
høyere enn at du får kjef
ten igjen.

Det gikk nok litt opp og ned dengang
også, men stort sett var det en solid
velstand som ble bygget opp på «De
hvite seil».

Den yngre generasjon har vel ingen
kjennskap til den betydningsfulle seil
skipsflåten som hørte hjemme her i di
striktet.

Storstormen i november 1897 tok man

ge av Nord- og Østersjøskutene.
Ja, det var litt om de sagnomsuste

hvite seil som det ikke er noen igjen
av.Det kunne kanske har interesse å fris

ke opp minner fra den tiden.
Jeg skal forsøke å nedtegne navnene

på skutene efter hukommelsen. Kanskje
noen av navnene frisker opp minner hos
en og annen gammel sjøulk om frisk
seilas nedigjennom Nordostpassaten. -
Minner om vannsanking i Stillebeltet i
friske byger, kanskje minner om kose
lige frivakter i Sydostpassaten på vei til
Syd-Afrika eller Australia.

Fra 1890 og frem til 1914 var en god
tid for sjøfolk.

Jeg husker disse langveistraderne:
Kommandør Svend Foyn, Nordstjer

nen, Hafursfjord, Birtha, Jarlen, Haabet,
(Sverdstad Haabet), Sondre, Louise
(Gokstad Louise), Anna (Bryde Anna),
Lydia (Stokke Lydia), Fridtjof Bryde,
Ole Smiths Ploug, Persia, Asia, Arkadia,
White Roose, Engeriie, Mountain Laurel,
Ariel, Emblem, Amerika, Poseidon, Olav
Trygvason, Guldregn, Dolly, Vidfarne,
Kamfjord, Fram, Havfruen, Regine,
Hjertnes, Staut, Ponseli, Flid, Carnegie,
Karmel, Nora, Fortuna, Avimore, Sofie,
Irene Nor, Augusta, Georges Ville, Avenir,
Sylfiden, Fremad, Eira, D. H. Morris,
Rajore, Esperanse, Esmeralda, Høvding,
Magnat.

Vi hadde også en hel del skuter som
holdt til i Nord- og Østersjøfart:

S. Sørensen Lars Forseth.

KLAR TIL INNSATS - - -

er oøså {Sandar {Sparebanks
sjømannsavrfeUn9
Mens De er på fangst

utbetaler vi trekk til fruen

betaler polisepremier, skatter og avgifter

kjøper lodder i Pengelotteriet
formidler og kjøper gåver, bøker, blomster, hilsner o. s.

besørger
TIPPINGEN FOR DEM

oppbevarer Deres verdisaker i bankens hvelv.
Disse og mange andre tjenester kan vi tilby Dem.

Diamant, Mandarin, Congo, Speed, II
leri, Bien, Triton, Brynhild, Halvmånen,
Jael, Violet, Embla, Elim, Salus, Aman
da, Grimstad, Hygea, Telefon, Familien,
Felix, Morgenstund, Aurora, Oskar, Kla
ra, Industri, Pollux, Active, Eimar,
Apollo, Winnefred, Winnipeg, Renen.

Jeg tror jeg har fått med mestepar
ten av skutene. Noen er nok gått i
glemmeboken hos meg, men kanskje en
eller annen seilskute-interessert sjøulk
kunne fortelle lidt om noen andre.

Sjømannsmappen utdeles gratis.
Kom innom og snakk med kontaktmannen i land.

SANDAR SPAREBAN
TELEFON 66 881.

U'

MORICE, TOZER & BECK LIMITED

INSURANCE BROKERS

27 CLEMENTS LANE, LOMBARD STREET, LONDON E. C. 4

AND AT LLOYDS

TELEPHONES: MANSION HOUSE 9132 TELEGR.ADR.: TOZER, LONDON E. C. 4.
TELEX: LONDON 28 402.

ETABLERT 1856

med JJvalfEllgStlltStyr kVa"tet

* SPEKKHAKKER  BENMOLLER  HARPUNER med brede klor
 x GRANATER

Skytestand 4 SLEPEKLOR

•for proving av utetyr | <£• SJAKLER

-J $ BLOKKER

For smahvalfangst fabr.:  BRANNROR
 '  LINEKUTTERE

 KANONER '6O mm. med glysermrekyl
 PTTMPESPYD

KANONER 21/4" med gummirekyl T

For ovrig utfores alt i plate-, maskin- og smiarbeider.

H. HEMIKSENS MEL VEMSTED A/s

Telegr.adr.: «Fangstutstyr». TONSRERG. Tele*on: Sentralbord 13 348.
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Finnmarking skulle annektere
Frans Josefs Land i 1929!

MEN RUSSERNE KOM FØRST

GOTAVERKEN
GØTEBORG

NYBYGNINGIR
opp til 140.000 t. dw.

REPARASJONER

Skrog- og maskinreparasjoner av enhver art

Rudolf Svendsen med den hemmelige instruksen for Thorraes-ekspedisjonen, som gikk ut
på å annektere Franz Josefs land i 1929. Men russerne kom først. DIESELMOTORER

Sommeren 1929 sto den omkring 60 fot store Hardangerkut
teren «Thorsnes» nordover til Tromsø. Ombord var fire mann,
en fra Bergen og tre mann fra Kvalsund i Finnmark. De kom fra
Bergen hvor de hadde rustet seg delvis ut som «Thorsnesekspe
disjonen» med Svalbard som mål i den hensikt å drive fangst.
Leder for ekspedisjonen var den 34-årige finnmarkingen Rudolf
Svendsen.

ser, Eira Havn.
3. Foruten den øvrige fangst

henledes oppmerksomheten
på hvalrossfangst.

4. I Eira Havn, eller det sted
som tas til hovedstasjon om
Eira Havn ikke benyttes,
tas landet som claim på
vanlig måte for undertegne
de, konsul Lars Christen
sen, Sandefjord, idet tyde
lige merker oppsettes.

5. Øvrige steder hvor hytter
oppsettes tas også i claim
for overnevntes navn samt
kaptein Riiser-Larsens navn
som også blir å benytte.

6. Andre steder som byr på
fangstmuligheter og som er
av interesse for en senere
utvidelse av bedriften tas
også i claim og merkes be
hørig for at stedene ikke
skal bli tatt av andre.

7. Over radiostasjonen sendes
der månedlig melding til
rederen om fangstenes stør
relse.

8. Kommer ekspedisjonen un
der reisen til Franz Josefs
Land eller på tilbaketuren i
nærheten av Victoria Øya
tas denne i sin helhet i be
siddelse for konsul Lars

Christensen.
9. Nærværende hemmelige in

struks oppbevares slik at
den ikke kan finnes om
fartøyet skulle bli visitert.

10. Om Thorsnes ekspedisjonen
skulle bli bortvist fra far
vannet av der tilstedevæ
rende russere forlanges ut
visningsordre gitt skriftlig.
Dette dokument sendes ved
hjemkomsten rederen i re
komanderet form.
Sandefjord, den 24. juli 1928.

Lars Christensen»
(sign).

av Gotaverkens type, opp til 25.200 a. h. k.

HYDRAULISKE LASTELUKER

"LODICATOR" og "STALODICATOR"

lastfordel i ngsinstru menterVed ankomsten til Tromsø ble
han møtt av kaptein Riiser-
Larsen som hadde planlagt tu
ren i samarbeid med Svendsen
våren samme året i Bergen.
Mens mannskapet gikk i gang
med lasting av resten av utsty
ret, ble Svendsen med Riiser-
Larsen for å få de siste instruk
sene.

ekspedisjonen som bare Svend
sen skulle vite om. Den gjorde
det klinkende klart hva ekspe
disjonens virkelige mål var,
samtidig som denne som også
den første instruksen, brakte et
nytt navn frem i forgrunnen,
nemlig konsul Lars Christensen,
Sandefjord, som hadde under
skrevet det selsomme doku
ment med denne ordlyden:
«1. Overvintring skal finne sted

på Franz Josefs Land.
2. Til Hovedstasjon benyttes,

om forholdene forøvrig pas-

TANKVENTILATOFtER

Representasjon i Norge

GOTAVERKEN NORSK A/SDe besto av et offisielt for
mular hvor ekspedisjonens
fangstformål blir understreket,
men i tillegg fulgte en «Hem
melig instruks for Thorsnes

Haakon VI •s gate 1i Oslo - Telefon 420059,420146

det. Svendsen husket på det da
det var gått en tid og tok siden
vare på det. Bortsett fra kon
sulen seiv, Riiser-Larsen og
eventuelt andre som var enga
sjert på den siden, var det bare
Svendsen som visste at det ek
sisterte.

Nu sitter vi med det foran
oss. Det er gulnet av elde og
frynset i kantene.og Svendsen
seiv er blitt 32 år eldre.

opp på restauranten på Fløy
fjellet hvor han skulle holde et
foredrag om Svalbard. Efterpå
spurte han meg om jeg var in
teressert i en tur dit opp, og
det var jeg.

Andre dagen begynte vi å
planlegge turen og efter en1 tid
fant vi en passende båt, som
ble forsterket med ishud og om
bygd litt før vi begynte å ta
inn proviant og utstyr i Ber
gen for turen nordover. Riiser-
Larsen dro da opp til Tromsø
og vi kom efter med «Thors
nes». Efter noen dager og en
helaften på «Grand» var vi klar
for avgang fra Tromsø.

Og overfarten gikk godt?
Ja, det var jo den beste ti

den å ferdes oppe i de strøkene
på. Sist i juli gikk vi fra Tromsø
og var oppe ved Franz Josefs
Land i begynneisen av august.
Men isforholdene var håpløse.
Utenfor en ugjennomtrengelig
ismur lå vi sammen med ni
andre fangstskuter fra Norge
og ventet på at forholdene skul
le bedre seg. De for å fangste,
vi i hemmelig oppdrag for å
erobre nytt land. Men noen
bedring var ikke å spore.

Så en skoddefull dag kommer
den russiske isbryteren «Georgi
Sedov» pløyende gjennom isen
og krysset i en halvsirkel om
oss mens folk ombord filmet og
fotograferte. Efter en stund
forandret den kurs og begynte
å gå mot Franz Josefs Land og
vi såtte fart på og prøvde å
følge den i kjølvannet før den
åpne råken den efterlot seg
lukket seg igjen, men vi måtte
snart gi opp, båten var for lett
og motoren for svak. Men vi så
at russerne nådde land og fra
den dag ble vel landet russisk.

Dere forsøkte ikke 1 senere?
Jo, vi lå utenfor enda no

en dager og gjorde noen for
søk på å komme gjennom is
beltet, men det gikk ikke. Vi
såtte derfor kursen for Tromsø
og efter et herrens uvær kom vi
frem med propellen bøyd. Vi
fikk da forespøxsej. fra konsul
Lars Christensen om vi ville
gå til Svalbard igjen, men vi
svarte at det var for sent på
året, så det ble ikke noe av det.
Den neste ordren lød på at vi
skulle gå til Sandefjord og ved
ankomsten dit var oppdraget
endt. Konsulen beklaget sterkt
at det ikke hadde* lyktes, men

jeg for min del fikk 200—300
kroner ekstra for at jeg hadde
hatt ansvaret. Tilsammen lød
oppgjøret på 700—800 kroner
som i den tiden var ganske
godt, sier Rudolf Svendsen til
slutt.

For ham ble det senere et
temmelig omflakkende liv. Han
arbeidet i 7 år som fløttmann
på Bergen havn og noen år var
han i Sverige og derefter flak
ket han rundt i Syd-Norge og
jobbet på garder og ved hotel
ler. Efter krigen slo han seg ned
i Hammerfest, hvor han nu liv
berger seg som kommunal vei
arbeider, mens tankene ofte går

tilbake til «forna dar» og Franz
Josefs Land som ikke ble Svend
sens, j

Den som kommer til Antarktis før
ste gang, finner den så forskjellig fira
det man har tenkt seg.

Ellers tror jeg at det må være Iys
virkningene og dette uendelige øde.
Denne majestetiske, stille og dog
så levende hvite verden.

Men hva tenkte De, Svend
sen, da De fikk det av Riiser-
Larsen? Også dette, at man her endelig kan

finne fred med seg seiv, da ens egen
übetydelighet først tilfulle går oppDet slo meg at ingen før

hadde gjort forsøk på å annek
tere Franz Josefs Land, på tross
av man hadde fangstet like ved
kysten temmelig lenge allerede
da. Men ellers ble det ikke tid
til å tenke så mye over innhol
det og hva det innebar for vi
måtte komme oss avsted så
snart som mulig mens det ennu
var sommer. Men det var egent
lig ikke konsul Christensen som
var oppdragsgiveren. Riiser-
Larsen fortalte da hari ga meg
dokumentet at det var Staten
som sto bak og benyttet kon
sulen bare som mellommann
fordi det vil virke uheldig at
Norge sto offentlig frem med
slike planer.

for en
Lars Christensen.

M*A*N DIESEL
MOTORER

iifc^ÉilsilL»7 !Dokumentet ble ikke retur
nert, det gikk i glemmeboken
ved hjemkomsten og senere har
det ikke vært gjort noe krav på

Hvordan kom De inn i bil
det?

Jeg var i Bergen våren
samme året og jeg traff da Rii
ser-Larsen, som dro meg med

M.A.N. er verdens eldste dieselmotor
fabrikk. Forlang tilbud ved behov. — 
Egen avdeling for reservedeler.

THOROLF GREGERSEN#
Tollbodgt. 24, Oslo

Tlf. 4158 75 Telegramadr. «Gregen» Telex. 1160.

CAV

HVALFANGSTUTSTYR

INDUSTRHJTSTYR /
APPARATBYGGING

KONSTRUKSJONER

G/W ARBEIDER FOR INDUSTRIEN

CORNELIUSSEN MEK. VERKSTED

ft. I J& BUI C& €E£ WSfr 1 7 19 1917 Etablert 1901
nJ£% 9 S 9 I EHhVE sandefjord

Skibshandel /En gross tlf. 66 744 - 62 365.
Avd. Sentrum tlf. 62 127 - 63 678.

COLON lALHANDEL: « Breidablikk tlf. 66 261.
« Framnes tlf. 77 185.

MERCER, BACH & HICKSON, LIMITED,
CAPE TOWN

Telegramadresse: P.0.80x 587. 71. Dock Road. Telefon:
«B IN NAC L E» 2-3571/4

SKIPSHANDLERE

Eget transittlager. Riggere. Seilmakere. Vin og Spirituosa. En Gros.
Admiralitetskarter. «International» Bunnstoff og Skipsmaling.

Leverandorer til de viktigste linjerederier og de fleste hvalfangstekspedisjoner, sa som:
The Union Castle Steamship Co. Ltd. , A/S Thor Dahl
Ellerman & S. ©. Co. Ltd. Anders Jahre
American South African Line Johan Rasnrussen & 00.
Rederiaktiebolaget Transatlantic MeLsom «& Melsom
Clan Line Ltd. Svend Foyn Bruun
Shaw Saviill Lines

Agenter i Norge:

EIVIND ANDERSEN & CO., SANDEFJORD
Telegramadresse: «Eivind». Telefon 66 750 (Sentralbord)



Hyalfangstnummer

38823 hval ble skutt - 2123145 fat lival- og sperm
olje produsert

i Sydhavssesongen 1960/61
Totalfangsten ble 16386.6

blåhvalenheter
KITTELSENS PATENTMETALL

Tall og detaljer fra verdensfangsten
Lagermetall
for skibsflåten

Det ble sendt 21 flytende kokerier i fangst i Antarktis se
songen 1960/61. Dette er en ekspedisjon mere enn sesongen
1959/60 og økningen skyldes at Sovjet-Samveldet ifjor såtte inn
sitt nye kokeri «Juri Dolgorukij» og ble representert i hval
fangsten med 3 ekspedisjoner mot tidligere 2. Norge hadde 8
kokerier som tidligere, japanerne hadde kjøpt det britiske ko
keri «Balaena», døpt det om til «Kyokuyo Maru No. 3» og økte
sitt antall ekspedisjoner til 7. Britene fikk dermed bare 2 ko
kerier med i fangsten og hederlenderne hadde «Willem Ba
rendsz» som tidligere.Hans Kittelsen

Sandakerveien 28, O S LO.
Telegramadresse: Patentmetall.

Telefon 37 37 50.
Etabl. 1892. Finnhvalfangsten begynte 28.

desember 1960 og blåhvalfang
sten 1. februar 1961. Videre var

det tillått å fange knølhval i
dagene 20.—23. januar fra 0
graden østover til 60 grader
vest. De japanske kokerier fikk
tidlig full fangst og sluttet i
dagene mellom 15. og 25. mars.
De russiske ekspedisjoner av
sluttet fangsten 1. april og de
norske og britiske ekspedisjoner
sluttet 7. april. «Willem Ba
rendsz» som opererte fritt (Ne
derland sto utenfor hvalfangst
konvensjonen) opptok finnhval
fangst 28. november og fangsten
sluttet 5. april.

Fangsttiden for de norske og
britiske ekspedisjoner ble så
ledes 101 døgn, for russerne 95
døgn og for japanerne fra 78 til
88 døgn. Med «Willem Ba
rendsz» 129 dagers fangst kom
sesongens gjennomsnittlige
fangst opp i 96 døgn. I seson
gen 1959/60 var gjennomsnitts
fangst-tiden 99 dager, mens den
i de tre foregående sesonger var
69 dager.

Sammenlignet med sesongen
1959/60 økte Norge antall
fangstbåter fra 70 til 81, Japan
fra» 69 til 83, Sovjet fra 37 til
48, Nederland fra 13 til 14, mens
Storbritannia reduserte antal
let fra 31 til 22. Alt i alt deltok
248 hvalbåter i fangsten siste
sesong, en økning av antallet på
28 hvalbåter.

Det russiske kjempekokeriet «Juri Dolgorukij» som vel ikke svarte til Sovjets forvent
ningar i sin første sesong. Ekspedisjonen produserte 85 806 fat hvalolje og 6 847 fat spermolje

PRODUKSJONEN' I FAT 617 131 fat hval og spermolje og
siste, sesong (med 7 ekspedisjo
ner) produserte' 667 350 fat.
Herav var 595 525 fat hvalolje
og 71 825 fat spermolje.

.Southern Venturer:
107 814 fat hvalolje, 1 352 fat spermolje.,

tilsammen 109 466 fat (75 05,1 fat). 103
blåhval, 1 349 finnhval, 34 knal, 6. seihval',
30 sperm. 792,1 blåhvalenhetef. Utkok.:
1364 fat.

Den samlede norske produk
sjon ble i siste sesong 743 286
fat. Herav var 668 815 fat hval
olje og '74 471 fat spermolje.
Forrige sesong var fangsten
655 817 fat.hval- og,.spermolje,
sesongen 1958/59 var den oppe i
797386 fat samlet.

De sovjet-russiske ekspedi
sj oner var forrige sesong oppe i
227 059 fat lival- og spermolj e
med 2 kokerier. De 3 kokeriene
produserte  siste sesong 376 263
fat hval- og spermolje, betyde
lig svakere enn ventet og under
Sovjets nasjonale kvote.

Willem Barendsz

BLÅHVALENHETENE
129 526 fat hvalolje, 10 248 fat sperm

olje, tilsammen 139 774 fat (143 050 fat).
1006 blåhvalenheter. Utkok: 128,8 fat.
50 blåhval, 1 903 finn, 10 knøl, 30 seihval,
218 sperm.

Siste sesong utgjorde gjen
nomsnittsfangsten for samtlige
ekspedisjoner 0,69 blåhvalen
heter pr. hvalbåtdagsverk. Det
te er en nedgang på 5 prosent
fra forrige sesong og hele 28
prosent sammenlignet med se
songen 1958/59.

De britiske ekspedisjoners
fangst.var 188 214 fat hvalolje,
8 258 fat spermloje med 196 472
fat i samlet fangst. I forrige se
song var fangsten 257 468 fat,
men da, vel og merke, med tre
ekspedisjoner.

Kinjyo Mara:
72 059 fat hvalolje, 13 924 fat sperm,

silsammen 85 983 fat. (70 676 fat). 954,5
blåhvalenheter. Utkok: 95,5 fat. 273 blå,
950 finn, 42 sei, 301 sperm.

Den samlede fangst i Ant
arktis var 2 1?3 145 fat hval- og
spermolje. Herav var 1914 692
fat hvalolje og 208 453 fat
spermolje.

Nisshin Mara
Totalfangsten siste sesong ble

16 386,6 blåhvalenheter, der var
antallet forrige sesong 15 511,7
enheter.

75 552 fat hvalolje, 11 977 fat sperm, til
sammen 87 529 fat (113 741 fat). 758,3 blå
hvalenheter. Utkok: 99,3 fat. 4 blå, 1125
finn, 120 knøl, 837 spenn.

Dette gir seg også utslag hos
japanerne som i sesongen 59/60
hadde en samlet fangst på Det ble produsert opp 38 823

hval, herav 1740 blåhval, 27 374
finrihval, 718 knøl, 4 310 seihval
og 4 681 sperm. Det gjennom
snittlige utkok var 116,8 fat for
hvalolje og 44,6 for sperm.

Nisshin Maru No. 2
97 294 fat hvalolje, 947,1 fat sperm.

Tilsammen 106 765 fat (125 535 fat). 944,3
blåhvalenheter. Utkok: 103 fat. 122 blå,
1 609 finn, 111 sei, 210 sperm.

HE BRITISH MEXICAN PETROLEUM CO. LIMITED Tonan Maru

DE ENKELTE EKSPEDI
SJONER

70 291 fat hvalolje, 16 294 fat sperm,
tilsammen 86 585 fat (105 294 : fat). 719,4
blåhvalenheter. Utkok: 97,7 fat. 3 blå,
1132 finn, 91 knøl, 687 sei, 335 sperm.16. CHARLES II STREET, HAYMAfcKET, LONDON S.W.I. ENGLAND Vi bringer her produksjonstallene siste

sesong for hver ekspedisjon (med se
songen 1959/60 i parantes) samt ekspedi
sjonens fangst av hval og omregnet i blå
hvalenheter :

Tonan Mara No. 2

100 094 fat hvalolje, 7 300 fat sperm og
tilsammen 107 394' fat (101 106 fat). 1039,5
blåhvalenheter. Utkok: 96,3 fat. 313 blå,
1 445 finn, 27 sei, 155 sperm.Kosmos 111

78 592 fat hvalolje, 6 960 fat spermolje,
samlet 85 552 fat (79 341 fat) 47 blåhval,
1000 finnhval-, 307 seihval, 168 sperm og
594,4 blåhvalenheter. Utkok pr. blåhval
cnhet 132,2 fat.

Kyokuyo Mara No. 2:
96 706 fat hvalolje. 11000 fat sperm,

tilsammen 107 706 fat (100 789 fat). 915
blåhvalenheter. Utkok: 105,7 fat. 203 blå
hval, 1.418 finn, 18 seihval, 245 sperm.

Kosmos IV Kyokuyo Maru No. 3:
83 529 fat hvalolje, 1 859 fat spermolje,

tilsammen 85 388 fat (84 910 fat Balaena).
842,5 blåhvalenheter og utkok 99,1 fat.
226 blå, 1 233 finn, 15 seihval, 51 sperm.

Sovietskaya Ukraina:
148 765 fat hvalolje, 29 088 fat sperm

olje, tilsammen 177 853 fat (227 059 fat).
158 blåhval, 1 607 finn, 120 knøl, 753 sei
hval og 608 sperm. 1 135 blåhvalenheter
og utkok 131,1 fat.

70 072 fat hvalolje, 6 992 fat sperm, til
sammen 77 064 fat (65 618 fat) 4 blå,
1256 linn, 106 seihval, 187 sperm, 6 430
blåhvalenheter. Utkok: 109,0 fat.

Norhval
102 848 fat hvalolje, 10 717 fat sperm

olje, tilsammen 113 565 fat, (54 129 fat).
2 blå, 1 417 finn, 3 knøl, 40 seihval og 250
sperm. 716,2 blåhvalenheter. Utkok 143,6
fat.

Pelagos
50 931 fat hvalolje, 6 130 fat sperm, til

sammen 57 051 fat (61 548 fat). 1 blåhval
899 finn, 2 knøl, 36 seihval og 173 sperm
454,6 blåhvalenheter. Utkok 111,0 fat.

98 041 fat hvalolje, 7 716 fat sperm.
Tilsammen 105 757 fat (151241 fat) 62 blå,
1 523 sperm, 95 knøl, 243 seihval, 198
sperm. 902 blåhvalenheter. Utkok 108,7
fat.Sir James Clark Ross:

88 326 fat hvalolje, 7 975 fat sperm, til
sammen 96 301 fat (90 984 fat) 1 340 finn
hval, 6 knøl, 24 seihval, 190 sperm. 674,9
blåhvalenheter. Utkok 130,9 fat.

Juri Dolgorukij
85 805 hvalolje, 6 847 fat sperm. Til

sammen 92 653 fat. 81 blåhval, 1 243 finn
hval, 87 knøl, 74 seihval og 168 sperm.
745 blåhvalenheter. Utkok 115,2 fat.Thorshammer

63 161 fat hvalolje, 16,080 fat sperm, til
sammen 79 302 fat. (78 234 fat) 30 blå,
854 finn,. 2 knøl, 154 seihval' og 324
sperm. 481,2 blåhvalenheter og utkok:
131,3 fat.

Til møtet i Den internasjonale hval
fangstkommisjon i London i juni hadde
Kontoret for Internasjonal Hvalfangst
statistikk utarbeidet en foreløbig stati
stikk omfattende verdensfangsten i Ant
arktis i sesongen 1959/60 og fangst på
feiter utenfor Antarktis i kanlenderåret
1960).

F.P. «THORSHØVDI» BY COURTESY OF A/S THOR DAHL Thorshavet
92 595 fat hvalolje, 11073 fat sperm,

tilsammen 103 788 fat (108 499 fat) 16 blå,
1 432 finn, 1 seihval og 279 sperm. 738,2
blåhvalenheter og utkok 127,3 fat.SVPPLIERS OF BULK REQUMREMEJMTS OF I 1960 var det følgende forandringer i

fangstdeltagelsen på feiter utenfor Ant
arktis sammenlignet med 1959:

FUEL OILS 122190 fat hvalolje (8 583 fat sperm,
tilsammen 130 773 fat (117,464 fat). 38
blåhval, 1 627 finn, 67 knøl, 33 seihval og
190 sperm. 881,0 blåhvalenheter og utkok
138,7.

Southern Harvester:

Thorshøvdi Sociedade de Pesca Taiyo Ltda. som
eies av det japanske hvalfangstselskap
Taiyo Gyogyo Co. Ltd. sammen med
brasilianske interesserter, opptok hval
fangst fra en landstasjon ved Cabo Frjo,
Brasil.

Aukra Hval A/S gjenopptok hvalfangst
fra landstasjonen Hestnes på vestkystenTO THE PRINCIPAL WHALING COMPAMIES 80 400 fat hvalolje, 6 906 fat spermolje,

tilsammen 87 300 fat (98 507 fat), 4 blå
hval, 1 012 finnhval, 81 knøl, 730 seihval,
147 sperm. 659,5 blåhvalenheter. Utkok

av Norge.
På den annen side var følgende selska

per som fanget i 1959, ikke i fangst i

/ , é \

-.'.

Kompakt - motor

En fulltreffer for hvalfangere

Type RBV 12 M 350

©William. KnudsensTollbugt. 3 - Oslo - Tlf. 41 77 92 > Telex 1309



Hvalfangstnummer

Vær ute før ulykken!

TEGN DERES FORSIKRING I

+ norske
.-UimmT

Agenter for alle skadeforsikringsbransjer:

Sandefjord og Sandar: O.r.sakfører Einar Abrahamsen, Kongensgt. 6. Telefon 62 899

Tjølling: Jahn Jahnsen jun., p. t. Kathrineborggt. 8. Telefon 62 591.

Skuddet går. Skytteren er på lemmene og en liten røyksky viser at harpunen nettopp
har forlatt kanonen. Hvalen er ikke å se på dette bildet, men den er sannsynligvis like
foran baugen på hvalbåten. På jagerbroen står matrosene og følger ivrig med for å
konstatere om det ble bom eller fast fisk. Er det bom, må de i hui og hast lade ka
nonen på ny slik at skytteren kan være klar til nytt skudd.
Société des Pecheries å la Baleine «So

pecoba», Cape Lopez, Gabon.
José Lopez Gutierrez, Algeciras, Spania.
Hawke Harbour Whaling Co. Ltd., Haw

kes Harbour, Newfoundland.

i 1960 av et selskap som driver fangst på
grindhval.
- Fra kysten av Norge opererte 3 land
stasjoner med tilsammen 9 hvalbåter i
1960, mot 2 stasjoner og 6 hvalbåter i
de 3 foregående sesonger. Fangsten ut
gjorde 214 hval, hvorav 128 finnhval, 2
seihval og 84 spermkval.

Fra en landstasjon på Island ble det
fanget 379 hval i 1960, sammenlignet med
371 hval i 1959. Fangst av spermhval steg
fra 130 i 1959 til 177 i siste sesong.

Det blir også drevet hvalfangst i den
østlige del av Atlanteren, d. v .s. fra
Asorene, Madeira og Spania. På disse
feiter blir det hovedsakelig fanget sperm
hval, men fra Spania blir det også tatt
noen bardehval.

Ryukyuøyene utgjorde 182 hval i 1960
(hvorav 167 var knølhval) mot 224 hval
(2H knølhval) i foregående sesong.

Fra kysten av Japan fanget 19 land
stasjoner med 25 hvalbåter tilsammen
3 029 hval mot 3 580 hval i 1959. Det var

en stor nedgang i seihvalfangsten i- 1960
som utgjorde tilsammen 788 sammen
lignet med 1 340 i foregående sesong.

Siden sesongen 1954 har to japanske
kokerier drevet hvalfangst i det nordlige
Stillehav og Beringhavet. I siste sesong
utgjorde fangsten 3 466 hval mot 3 352
hval i 1959, Av spermhval ble det fanget
tilsammen' 1 800 dyr i 1960, d.v.s. det
samme antall som i 1959. Finnhvalfang
sten utgjorde 1 393 mot 1 450 i 1959. Fra
og med 1955 har fangsten av blåhval vært
begrenset til 70 dyr pr. år.

Utenfor Kamtsjatka fanget et russisk
kokeri med 9 hvalbåter tilsammen 2 472
hval, hvorav 2 228 var spermhval. I de to
foregående sesonger var fangsten hen
holdsvis 1 881 og 1 500 hval.

Fra de russiske landstasjoner på Ku
rilene ble det fanget 1931 hval mot
2 265 hval i 1959 og 2 875 hval i 1958. I
likhet med Kamtsjatka er det for det
meste blitt fanget spermhval på dette
felt, i 1960 utgjorde fangsten således
1 487 spermhval.

British Columbia Packers Ltd., Van
couver Island, British Columbia.

Det ble i 1960 drevet hvalfangst på
følgende feiter utenfor Antarktis

Afrika: Natal, Cape Province.
Nord-Atlanteren og Arktis :

Madeira, Spania, Norge, Island
Det nordlige Stillehav: Kalifornia, det

nordlige Stillehav og Beringhavet, Kamt
sjatka, Kurilene, Japan og Ryukyu-øyene.

Andre feiter: Brasil, Peru, Chile, Au
stralia, New Zealand, Syd-Atlanteren.

Dette er de samme feiter som i foregå
ende sesong, bortsett fra at det ikke er
drevet hvalfangst i 1960 fra Britisk Ko
lumbia, Newfoundland og Gabon.

I sesongen 1950/60 ble det fanget til
sammen 63 205 hval på feiter i og uten
for Antarktis (når man ser bort fra ett
chilensk selskap og San Miguel og San
Jorge, Asorene, .hvorfra det ikke fore
ligger noen opplysninger). Produksjonen
utgjorde 2 232 639 fat hvalolje og 640 506
fat spérmolje, tilsammen 2 873145 fat
olje. Av denne produksjonen ble 2 148 438
fat produsert i Antarktis.

I 1959 ble det fanget ca. 400 hval på de
feiter hvorfra man mangler opplysninger
for 1960. Av disse var ca. 350 spermhval.
Hvis man regner med at det samme an
tall hval ble fanget på disse feiter i 1960,
utgjør totalfangsten ca. 63 600 hval eller
ca. 900 hval færre enn i foregående se
song. På feiter utenfor Antarktis ville
tallene da bli 8 700 bardéhval og 16 000
spermhval, eller tilsammen 24 700 hval.

Det ene selskap fanget i 1960 tilsammen
1 673 hval, hvorav 169 bardehval og 1 504
spermhval. Melding for det andre sel
skapet foreligger ikke.

Den australske fangst av bardehval i
1960 utgjorde 1527 hval, hvorav 1525
knølhval og 2 blåhval. I likhet med tid
ligere år var det fem landstasjoner som
var i virksomhet. I 1959 utgjorde total

fangsten 1673 bardehval, hvorav 1660
knølhval, 12 blåhval og 1 finnhval. Fangst
av spermhval i 1960 utgjorde 282 dyr mot
138 i foregående sesong.

Fra New Zealand fanget 2 landstasjoner
med 6 hvalbåter tilsammen 361 knølhval
i 1960. I foregående sesong utgjorde
fangsten 318 knølhval og 2 seihval.

Asorene,

Mitt hyggeligste minne
fra polferden

I sesongene 1957—1960 er det bare blitt
drevet hvalfangst fra kysten av Natal og
Cape Prpvince, bortsett fra 1959 da en
landstasjon med 2 hvalbåter fanget 178
hval fra kysten av Gabon.

Fangsten fra Natal i 1960 utgjorde
1 987 hval mot h.h.v. 1 851 og 1 626 hval
i de to foregående sesonger. Stigningen
i fangsten siste sesong skyldes hoved
sakelig større fangst av spermhval.

Fra landstasjonen i Cape Province ble
det fanget tilsammen 1 536 hval som er
omtrent samme antall som i 1959. Det

var en mindre nedgang i finn- og sei
hvalfangsten, på den annen side steg
fangsten av spermhval med 118 hval
sammenlignet med 1959.

Fra Kalifornia fanget 2 landstasjoner
med 5 hvalbåter tilsammen 271 hval mot
309 hval i 1959. Det var en stor nedgang
i fangsten av knølhval siste sesong, idet
totalfangsten utgjorde 67, sammenlignet
med 140, 115 og 1099 knølhval i de tre
foregående sesonger! På den annen side
steg finnhvalfangsten med 32, fra 106 i
1959 til 138 i siste sesong.

Fangsten til de tre landstasjonene på

Av commander James Calvert
Atom-übåten «Skate»s sjef, com

mander James Calvert, har i sin bok
«Opp gjennom pol-isen», som er ut
kommet i norsk oversettelse i høst,
skildret besøket i Norge. Det er med
hans tillatelse vi offentliggjør et ut
drag av dette kapitel:

Fra kysten av Brasil fanget 2 landsta
sjoner med 5 hvalbåter tilsammen 813
hval, hvorav 750 var seihval. I de fore
gående to sesonger har bare en landsta
sjon vært i fangst på dette felt. I 1959
utgjorde fangsten for denne stasjon 315
hval.

Commander Calvert hilser på H. M. Kong Olav.
Jeg kommer aldri til å

glemme vår ankomst til Ber
gen. Det sortblå hav dg den grå
granitt langs fjorden lå badet
i soldisen. Vinkende mennesker
sto der utenfor sine hjem. Det
var hus som for oss fortonet seg
som om de var hentet rett ut
fra folkeeventyrene. Alle hadde
de heist det norske flagget. En
familie gikk til og med så langt
at den sendte opp en rakett for
å ønske oss velkommen. Med
stolthet mintes jeg at for 65
år siden hadde Fridtjof Nansen

ingen hadde prøvd før oss vi
hadde bevist at vi kunne klare
prøven.

Under Norges-besøket måtte
jeg stadig tenke på fjordarmen
ved Bergen. Dypt der nede i
det mørke vannet ligger, rusten
og så godt som glemt, en an
nen übåt som i sin tid også
hadde satt kurs for Nordpolen.
Det var Sir Hubert Wilkins'
«Nautilus». Vi hadde truffet
flere av hans personlige venner,
såvel i Bergen som i Oslo. Og
en av dem, dr. Odd Dahl, for-r

ærte meg et eksemplar av Wil
kins' bok. Den var skrevet føi
han la ut på sin «Nautilus»-ferc
i 1931. I den redegjorde han foi
sine planer og idéer. Jeg kunne
ikke legge boken vekk før jeg
hadde lest den ut. Den vai
skrevet da jeg seiv var 11 år
men her hadde han forutsagl
nøyaktig det vi seiv hadde er
fart.

I likhet med de tre foregående seson
ger var 3 landstasjoner med 8 hvalbåter
i fangst fra Peru i 1960. Det ble fanget
tilsammen 3 451 spermhval eller ca. 50
sperm mer enn i foregående sesong.

I alle efterkrigssesonger har 2 selska
per vært i fangst fra kysten av Chile.

I likhet med sesongen 1959 ble det ikke
drevet hvalfangst fra Færøyene og Vest-
Grønland i 1960. Fra Newdfoundland ble
det bare fanget 1 finnhval og 1 spermhval

Jeg sendte ham et telegran
og takket ham for hans innsat
og fikk et meget hjertelig svar

James Calvert.og hans trauste «Fram» seilt ut
gjennom den samme fjordarm

på en lignende dag. De sam
me hus og flagg som nu hilste
oss yelkommen, hadde ønsket
ham god reise da han la ut på
sin ferd mot nord.

Atom-übåten «Skate».

Noen få dager senere fant det
sted en høytidelighet i Oslo, i
det museum hvor «Fram» nu
oppbevares som en nasjonal
helligdom. Vi la en blomsterbu
kett ved Nansens statue og en
bronsjeplate med «Skate»s mer
ke ble satt opp ombord i
«Fram» til minne om vårt be
søk. Lignende minneplater fra
«Skate» er satt opp mange ste
der i USA og i Europa, men in
gen gir meg større personlig til
fredsstillelse enn den som nu
befinner seg ombord i den lille
treskuten.

Fra samme Oslo-besøk har
jeg også et av mine kosteligste
suvenirer, nemlig et eksemplar
av Nansens bok med beretnin
gen om polferden. I den er det
klebet inn et velbrukt kart og
på det står det med tydelig
handskrift Nansen.

Oppholdet i Oslo ble minne
verdig på mange mater. Det
strømmet inn lykkønskninger
til oss over vår vellykte polferd.
Vi såtte stor pris på alt dette,
men den største belønningen
hadde vi imidlertid allerede
fått. Det hadde nemlig lykkes
oss å gjennomføre det vi hadde
reist ut for å forsøke på å
nå Nordpolen under isen. Både
mannskap og skip hadde møtt
den utfordringen som vi var
stillet overfor. Vi hadde ikke
pare utviklet nye metoder somsulssr mKmm® Lm. - swtcz^OlND
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Vestfold Vikleri A/s

Teknisk leder: ANDERS ANDERSEN. - Merkantil leder: KNUT ANDERSEN.

Stoltenberggt. 48 Tønsberg.

Telefon 13 189 - Andersen privat: 24 237.

Jfjßjik Vikling og reparasjon av dynamoer

IBjlpr og motorer for skips- og hvalflåten

Bilelektrisk spesialverksted.
Servicestasjon for AUTO-LITE _ DELCO-iREMY - BOSCH - LUCAS

GARANTERT ARBEIDE HURTIG LEVERING.

1876
BEIUUK

w

DET FORSTE BELDAM

THE BELDAM PACKING
& RUBBER CO. LTD.

LONDON

MED VARE BESTE ONSKER

om en god sesong hilser vi hvalfangerne
ved avreisen og minner om at Beldam's
motto er: «Den hoyest mulige standard av
kvalitet og service*. I alle viktige hav
ner vil De finne de fagmessige betjente
depoter med de anerkjente pakninger som
alle bserer «The Pilot Seal» som en ga
ranti for pakninger av hoyeste kvalitet.

Oslo. Tollbugt. 4 - Sentralbord 42 69 93.



Hvalfangstnimimer

Han opprettet det første dansk-norske
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hvalfangstselskap 1617
' r

«lens Munck, den første norske polarfforsker
De siste års tekniske utvik

ling har trukket polarområdene
sterkere frem både på det poli
tiske, historiske og kommunika
sjonsmessige område.

kere ved tanken på den. Men
var den innsats som Amundsen
og Nansen gjorde, full av slit,
så var Munck's innsats over 250
år tidligere enda mer slitsom og
vågsom.

Navigatio, Septentrionalis. Det
er: RELATION. Eller Bescriffuel
se/orn Seiglads oe Reyse/paa den
ne Nordvestiske Passagie, som nu
kaldis NOVA DANIA: Igiennem
Fretum Christian at Opsøge/Huil
cken Reyse/Voris Allernaadigste
Herre/Konning Christian den
Fierde/udi det Aar 1619. Naadigst
Berammit/Oc til des Experientz
afferdiget haffuer hans Majest:
Sklbs Captein/Jens Munck oe hans
methaffuendis Folck/som offuer
alt vare 64. Personer/met tuende
hans Majest: Skibe/Enhiørningen
oe Jakten Lamprenen:

Samme Seiglads effter metgif
fuén Naadigst Instruetion, udi
Underdanigst Gehørsomhed/saa
meget mueligt være kunde/er
Tenteret, Men Capteinen effter
høy Perickel udstanden met Jag
ten/er icke uden selfftredie Igien
til Norge hiemkommen/Met Be
melding om alle Circumstantier,
Curs, Kaase oe Tilfald/det Fare
vand oe den Reysis Leilighed an
rørendis/Aff forskreffne Jens
Munck på Hen og Hiemfarten met
flid Observeret, Oe paa Høybe
melte Kong:Majest: Naadigste
Behag udi Tryck Publiceret. Syr:
43. Navigåntes mare, enarrant ejus
pericula. De som færdis på Haf
fuet/de sige aff den Farlighed/Oc
wi som det høre/forundre oss/etc.

Prentet i Kiøbenhaffn/hos Hen
rich Waldkirch/Anno M.DC.XXIIH

I det geofysiske år er det blitt
opprettet videnskapélige baser
og ekspedisjoner på begge ka
lotter. Flyets utvikling har med
ført at flyruter over Nordpolen
er en dagligdags affære.

Jens Munck ble født 3. juni
1579 på gården Barbo ved Aren
dal. 12 år gammel gikk han til
sjøs. Han reiste til Oporto hvor
han oppholdt seg et år for å læ
re portugisisk. Han hyrte seg
derpå som skipsgutt til Bahia,
hvor han ombord på et hol
landsk skip deltok i kamp mot
en fransk flåte.

******

Atomdrevne u-båter har pre
stert reiser under isen til Nord
polen. Det er intet tilbake som
minner om det store antall
menneskeliv som har gått med
for å komme dit man står idag.
Hvor mange er det som for sitt
indre blikk, mens de som passa
sjerer på SAS passerer over pol
egnene, kan se for seg et knøtt
lite seilskip, fast i isen under
seg. Uten radio og uten mulig
het for forbindelse med omver
denen. Lidende av matmangel,
herj et av sykdom, kjempet disse
forskere med et übetvingelig
mot, mot en ofte uavvendelig
skjebne.

Det hollandske skip ble øde
lagt, og Munck var en av de få
som overlevde. Han drev en tid
som skomaker- og malerlærling,
men måtte flykte fra Bahia ef
ter at han ved en heltemodig
innsats reddet noen hollandske
skip fra et spansk overfall. Han
kom til København 1598, og fo
retok herfrå reiser på Spania
og Østersjøen som handels
mann, inntil han i 1605 fikk sitt
eget skip. Munck begynte så
fangstreiser til Ishavet. Skipet
hans ble i 1609 ødelagt av isen
utenfor øya Kolgerjev.

,: v ,>: v--*
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At risikoen ved slike ekspedi
sjoner var større jo lengre vi
går tilbake i tiden sier seg seiv.
Vi kjenner alle til våre lands
menn Amundsen og Nansens
innsats, en innsats som til alle
tider vil få en gutts og en
manns hjerte til å banke ras-

En av illustrasjonene viser hvorledes sjøfarerne gjør klart for overvintring.

til Novaja Semija. 11611 ble han
kaptein i den dansk-norske flå
te, og som sådan deltok han i
Kalmarkrigen med stor berøm
melse. Han var i flere år på
tokter i norske farvann for å
tukte fribyttere og fremmede
skip, som drev fiske uten tilla
telse. I 1617 var han med på
opprettelsen av det første hval
fangstselskap i kongeriket Dan
mark—Norge. Munck ledet der
efter i 1619—1620 en ekspedi
sjon som skulle prøve å finne
Nordvestpassasjen. Det er den
eneste ekspedisjon som med
dette formål er blitt utsendt fra
Danmark—Norge. Det var
Munck's idé, og kongen bifalt
den med en gang. Munck seilte
fra København 9. mai 1619 med
2 av kongens skip, nemlig fre
gatten «Enhjørningen» og jak
ten «Lamprenen», med 64 mann.

Christian IV som var Dan
marks og Norges konge på den
tid, sendte ham så i 1610 på en
handels- og undersøkelsesreise
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Han måtte søke vinterhavn
ved munningen av Curchill
floden. Den strenge kulden
gjorde forholdene ytterst van
skelige. Skjørbuk og andre syk
dommer rev nesten hele mann
skapet bort. Munck kjempet seiv
dødssyk for å frelse de andre,
men sto uten midler mot skjør
buken. Da sommeren kom var
det bare Munck og 2 mann i
live. 62 mann var revet vekk av
sykdommen. Efter utrolige an
strengelser greide disse 3 alene
å bringe den lille jakten seil
klar og nådde efter store an
strengelser endelig Bergen den
21. september 1620.
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SPECIFIC TYPE TANKER

' Norwegian patent No. 83 588
Priority from 15/13 1953

WHALING FACTORIEg
1928 1929

SPECIFIC DRY CARGO
1938 1941

ARNESEN. CHRISTENSEN & SMITH Ltd. h/c on tyne

Jens Munck var en usedvan
lig modig og dyktig sjømann og
pliktoppfyllende til det siste.
Han.var dessuten meget beskje
den, noe som gjorde at han var
særdeles avholdt og beundret
både av kongen og folket.

Jens Muncks bok om sin
«Nordvestiske Seiglads» er ny
lig utkommet i faksimileutgave
hos Børsum Forlag.

Det er en del av Norges
historien , som ikke bør bli
glemt.

*«'••

Første side av forordet til Jens Muncks bok.

trykksturboladede B. & W.

David Geddes & Son Limited
ieselmotorer med ytelser

opp til 25.200 EHK i kontinuerlig:

service. Overbelastning uten tidsbegrens

ning 10 %, og for kortere tidsrom 20 %.

Byggedokk for skip på opptil 70.000

(Established 1869).

tons d.w.28, Bush Låne, Telephone : Mansion House 7931
(five lines)

CABLES: OSEDDEGO LONDON
TELEX GBLN 8246 AND 2-2079

Installasjoner for hurtig utføretLondon, E. C. 4.
av alle reparasjoner.

SELLING AGENTS FOR WHALING COMPANIES

Whale 0/7 and Whale Products

Fish 0/7 and Flsh Meal

Vegetable Oils and Oilseeds
BURMEISTER&WAIN NORSK A/s

FR. NANSENS PLASS 8, OSLO -TELEFON 41..74JO_-14244 71
LISENSHAVER FOR NORGE: A/S AKERS MEK. VERKSTED, OSLO
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Hvalfangstnummer

Det mioker på ekspedisjoner
med hvalbridgen ?hva

Komite skal se på saken når kokeriene

er hjemme igjen

Innbydelse går ut til det «14. pelagiske»
lår innbys våre bridgespillen

de hvalfangere til det 14. pela
giske mesterskap i bridge.

Det er noe helt enestående
hvordan interessen for dette
arrangementet har. holdt seg

Slik turneringen har utvik
let seg er det i første rekke
bridgen som konkurransesport
som har blitt det samlende
midtpunkt. I de første årene
var det helst fest og hygge som

stadig levende.
Fra vi startet denne turner

ingen i 1949 har deltagelsen

var det store trekkplaster, og
slik er det heldigvis for mange
fremdeles. :;,,^Wi!PfBÉt;-

vært konstant. Når vi tenker
på at den hele tiden har vært
en såkalt «lukket» turnering
har det vært meget oppmunt
rende for arrangørene at man
hvert eneste år samler ca. 120
deltagere.

Nu minker det dog sørgelig
på antall norske ekspedisjoner,
og det må nødvendigvis også gå
ut over deltagerantallet. Vi an
moder derfor denne gang våre
bridgespillende venner ombord
i de forskjellige ekspedisjoner å
utnevne en mann hver til en
komite hvor vi i fellesskap kan
diskutere turneringens fremti
dige skjebne.

I de senere år sats.es det ad
skillig mer på selve konkurran
sen. Pelagiske mestere i 1956.

Jacob Kristiansen og ArneFra den første turnering om
bord, og inntil de er hjemme
igjen er det hvalfangernes
bridgeturnering som spøker i
bevisstheten.

Det trenes meget energisk på
hver eneste ekspedisjon, og fle
re av kokeriene bruker sogar
samme materiell som vi benyt
ter under hvalfangerturnerin
gen. Det er selvfølgelig en fordel
å være dus med slipper etc. når
man setter seg til kamp om et
pelagisk mesterskap i bridge.

Når karene vel får innstallert

Larsen.

seg ombord vil innbydelser og
tegningslister bli inngående
studert og kommentert.

Som et appropos til innby
delsene gjengir vi navnene på
alle tidligere mestre:
1949: Arne Jacobsen/Andreas

Kihle, «Southern Ven-
turer».

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

ene til odel og eie. Det skal også
godt gjøres å hindre Arne Lar
sen i å ta den andre.

Når vi skal sende en av
skjedshilsen til våre venner om
bord i de forskjellige kokerier
vil vi gjerne sende en ekstra
hilsen til alle som hjelper oss
med å få gjort innbydelsene
kjent, og som også samler på
meldelsene.

«Juri Dolgorukij»,
en moderne

flytende fabrikk
bedrift

6 nye kart over Dronning
Mauds Land i Antarktis

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

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

1953: Ove Kalleberg/Odd Kopp
stad, «Pelagos».

1954: Trygve Backman/Jostein
Manger, «Southern Har-

Polarinstituttet styrker kartverket
Vårt kartverk over Antarktis

styrkes adskillig i disse dager,
idet Norsk Polarinstitutt nu
sender ut 6 kart over Dronning
Mauds Land. Disse nye kartene
er et resultat av den viden
skapelige ekspedisjon til Ant
arktis i 1949/52 med en del sup
plering fra de resultater man
høstet fra den eksepdisjon som
var der i 1956/60.

stituttet i det direktør Tore
Gjelsvik er reist til Wellington,
Australia, for å drøfte aktuelle
videnskapelige problemer i Ant
arktis.

vester».
1955: Gunnar Flåten/Arne Bu

en, Leith Harbour.

Vi håper dere får en vellyk
ket sesong hvor vær- og fangst
forholdene blir de beste.

Det nye russiske hvalkokeri
«Juri Dolgorukij» ble bygget
ved folkebedrif ten «Warnow
Werft» i Den tyske demokrat
iske republikk. Den flytende fa
brikken er på 40 000 tonn d.w.
og er noe mindre enn «Sovjet
skaja Ukraina», men gjør større
fart enn det. «Juri Dolgo
rukij» har hittil ikke sin like i
teknisk utstyr, meddeler den
sovjet-russiske informasjons
tjeneste. Alle tekniske prosesser
når det gjelder bearbeiding av
hvalskrotten er mekanisert og
automatisert. I det flytende ko
keris avdelinger foregår nesten
ikke noe manuelt arbeid.

1956: Arne Larsen/Jacob Kris-
tiansen, «Kosmos IV».

1957: Werner Andersen/Arthur
S. Pettersen, Grytviken.

1958: Jacob Kristiansen/Gunnar
Strand, «Kosmos IV»/
«Thorshøvdi».

1959: Gunner Mikkelsen/Kristi
an Johansen, «Norhval».

1960: Gunner Mikkelsen/Kristi
an Johansen, «Norhval»,
og Jacob Kristiansen/
Arne Larsen, «Kosmos
IV».

1961: Arne Bernhardsen/Kar
sten A. Bjerkø, «Balaena».

Bridgeredaksjonen ønsker de
re vel møtt på Farris Bad neste
år til en ny hyggelig kamp om
et pelagisk mesterskap i bridge.

I tillegg til de seks karter som
allerede er ferdigtrykt vil det
komme et kart til. Vi har ingen
aktuelle planer om noen eks
pedisjon til Antarktis, og kan
vel neppe heller ta noe stand
punkt til slike planer før be
vilgningene foreligger. Først
når vi ser hva vi får å rutte
med kan vi ta våre bestemmel
ser, fortsetter Lundquist.

Telling foretatt av
gråhvalen

Det er hydrograf Kaare Lund
quist ved Norsk Polarinstitutt
som gir disse opplysninger på
«N. H. og S. T.»s henvendelse.
Lundquist er for tiden stedfor
tredende direktør ved Polarin-

En telling av bestanden av
gråhval (Eschrichtius gibbosus)
er foretatt av U. S. Fish and
Wildlife Service i samarbeide
med National Park Service ved
Point Loma, California, under
vandringen sydover i 1959/60.
Hensikten med denne tellingen
var å fastslå utviklingstenden
sen i gråhvalbestanden. Dette
arbeide er en fortsettelse av et
tellingsprogram som ble satt i
gang av Gilmore i 1952/53 og
drevet av ham til,og med se
songen 1956/57.

Tellingen ble foretatt ved Ca
brillo National Monument, på
toppen av Point Loma, San
Diego, California.

Men, legger han til, vi har
fortsatt fullt opp å gjøre med
bearbeidelsen av de resultater
våre tidligere ekspedisjoner har
•gitt oss og vi kommer også til
ytterligere å styrke vårt kart
verk over Dronning Mauds
Land. Det er særlig det østlige
området vi kommer til å vie

spesiell oppmerksomhet.

Det nye kokeri tilvirker hval
fett til mat, medisinsk og tek
nisk bruk, frosset hvalkjøtt, le
ver- og férmel. «Juri Dolgoru
kij» er det første flytende ko
keri med spesialavdeling for
fremstilling av vitamin «A» i
hvalfett. Dermed vil tilvirknin-

gen av dette viktige produkt
øke med en tredjedel i landet.

Direktøren for den nye fly
tende fabrikken er Fjodor Ivan
ovitsj Samoaljanov. Ekspedi
sjonens hvalbåter er bygget
ved Khersons Folkehushold
ningsråds skipsverfter.

De fleste av disse vinnerne
blir vel å finne på startstreken
neste år også, og sammen med
et flertall av andre deltagere
vil de sikkert ta mål av seg til
et pelagisk mesterskap i bridge.

Også under den kommende
hvalfangerturnering vil premi
ene bli av den samme høye kva
litet som tidligere. > , .

«Abraham Larsen»s vandre
pokaler skal det spilles om for
siste gang, og ingen kan hindre
Jacob Kristiansen i å ta den

S*L•A LIMITED
SEA ' LANB-AIR • TRANSPORTliden 1930 har vi levert våre

verdenskjenté KvallcolceappcH
råter til praktisk talt alle norske
og utenlandske flytende Kval-'
kokerier og landstasjonen»

Tanker and World Wide Chartering Brokers

SALE, PURCHASE AND CONSTRUCTION
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Steamship and Liner Agents

Forwarding - International Travel Agents - Stevedores

Til Kvalindustrien leveres dess-*

uteri avsilings-apparater for
grakse og limvann, huggere for
kjøtt og. ben, tørkeapparater
for hvalmél etc*

33-35, ST. MARY AXE LONDON E.C3
Telephone: AVENUE 2525 (20 lines) - Telegrams: Tanker Dept: (Inland): Oilbermart Telex London

(Foreign):
Telex: LONDON, 22 169, 28 328 and 28 329 « Sale & Purchase Dept: Slasale

« Tanker Department - London 28 362 « All other departments: Esselalim Telex London
« Sale & 'Purchase Department -

London 28 862 «
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AAF er kjent de
der fanges hval

fleste steder hvor
Trygve Lie A/s

Møbelfabrikk
I snart 50 år har Anders Abrahamsen, Fevang

sendt ut flensekniver med dette merke
Telefon 63 032 Kilgt. 14 Sandefjord.

Også skjølper, rumpespader og
linekuttere fra den Sille røde

smia på Fevang
Omtrent alle steder på kloden

hvor der fanges hval brukes
håndredskaper som er merket
AAF. Disse bokstavene står for
Anders Abrahamsen Fevang.
For de aktive hvalfangere er
disse bokstavene et kvalitets
merke. I snart 50 år har Anders
Abrahamsen smidd flensekni
ver, i rumpespader, linekuttere
og skjølper. Og i disse årene har
det gått tusener av slike red
skapér ut fra den lille røde

å lage flensekniver. Jeg leverte
noen dusin til endel hvalfangst
selskaper for å få innpass. De
største leveransene hadde jeg
før siste verdenskrig. Da leverte
jeg opptil 3—4000 kniver i året
til norske og utenlandske hval
fangstselskaper. Da var jo ak
tiviteten i hvalfangsten på
topp, leveransene er ikke så
store nu.

Hva er materialet i en
flensekniv?

F, H. LORENTZEN & SONS
SKIPSMEGLERE

smiebygningen like inntil Sør
landske hovedvei på Fevang.

Abrahamsen smiler litt lurt
og vil liksom ikke riktig ut med

Jeg begynte i smedlære i
1900 og da var jeg 15 år gam
mel, sier Abrahamsen. Det var
hos jsmed Edvard Karlsen på
Fevang. I 1907 dro han til Ame
rika og i en 5 år tid var han
smed ved verksteder derborte.
Han giftet seg i Amerika og det
ble til at han og kona reiste
hjem til gamlelandet i 1912. Da
hadde Abrahamsen sendt en
bror i forveien som hadde reist
en smiebygning i Hørdalen. Et
par år drev han smiearbeide der
men i 1919 bygget han smiebyg
ningen på Fevang.

—i Det var like efter jeg kom
hjem fra Amerika jeg begynte

det. Det er jo både stål og
jern, da, sier han omsider.
Knivemnet har en kjerne stål
og så blir det hamret ut. Efter
pa blir det bøyd; smerglet, pus
set og herdet. Slipingen fore
tas ombord.

Egentlig er det tre slags
kniver: flensekniver, lemmekni
ver og kjøttkniver; Forskjellen
består vesentlig i bøyen på kni
ven.

OSLO

Enerepresentant i Norge for:Har knivene forandret seg
noe i årenes løp?

Knivene er nu litt større
enn de var til å begynne med
og det er også litt forskjell på
bøyen fra jeg begynte med å

Tre av redskapene som Anders Abrahamsen lager for hval
fangstflåten. Foran ligger en flensekmiv, til venstre en rumpe
spade og til høyre en skjølp. I.N.M.A. -LA SPEZIA
smi flensekniver. En vesentlig
ting med en kniv er at eggen er

seig, for under arbeidet på pla
nen er det lett å komme borti
granatsplinter og sånn. REPARASJONER KONVERTERINGER

—Men det er ikke bare kni
ver De lager?

Nei, her kan De se en
skjølp; Det er et redskap som
brukes ombord i hvalbåtene når
hvalen er lagt an. Den monte
res på et skaft og brukes til å
lage hull i hvalen til flagget.
Dette er en rumpes,pade som og
så forsynes med et langt skaft.
Den bruker matrosene til å
kutte av rumpespeléne slik at
hvalen skal bli lettere å slepe.
Linekutterne har omtrent sam
me form som rumpespaden,
men er mer innhul i eggen.

Landbruksredskaper? Telegramadresse:
Det har jeg sluttet med.

Under krigen, da det var lite
behov for hvalfangstredskaper,
måtte jeg ta endel annet smi
arbeide, men nu lager jeg bare
hvalfangstredskaper. Jeg dri
ver ikké så hardt. Om vinteren
tar jeg det ganske med ro
for jeg er ingen ungdom lenger.

Noe hjelp i smia?
I sommer hadde jeg en

mann til å hjelpe med en må
neds tid i smia, men ellers er
jeg alene.

Noen til å ta over?

„Loson" MLosontank" „Losonsale"
Teleffon: 4157 IO Telex: Oslo 1087

Nei, dessverre, det ser ut
til at jeg må seige smia til
fremmede, for det ser ikke ut
til å være noen i min familie
som vil overta den.

 •••^K;:::SS::|||||||||:g|::;x •; .g^   ' <: ::: :•: : :•:•  //.: ':./-.'y yy .  

Hvor på kloden brukes
hvalfangstredskaper fra smia
her på Févang?

Abrahamsen er beskjeden,
han vil nødig at det han sier
skal bli oppfattet som skryt.
Men det viser seg at han også
driver eksport av hvalfangst
redskaper. Merket AAF er kjent
både i Australia og San Fran
cisco, og i Peru og Chile, og
selvfølgelig i Antarktis.

Har De tall på hvor mange
flensekniver De har laget?

Nei, det har jeg forlengst
sluttet å holde regning med.

Anders Abrahamsen ved ambolten og med essen i bakgrunnen,
flensekniv han arbeider med.

Det er et emne til en
Ode.

::;:x:::::g^

En "Sjømannskonto" Kos oss hør også De ha. Den gir trygghet> og ved
hjelp av den katt De få ordnet alle betdlinger i intu og utland, også kjøp
av lodder og premieofeligasjoner, samt delta i tipping.
I vår hrosjyre "SJØMANNS-SERVICE" har vi normere heskrevet
forskjellige tjenester vi kan yte Dem. Der vil De også finne brevformularer
som gjør kontakten enkel og lett. Be om. hrosjyre!

I STORT
I SMÅ

TRYGG, S
ØKON

Arendal Dokka Elverum Hamar Moss Mysen Trysil Tynset.
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OMI LANDETS ELDSTE FORRETNINGSBANKil!
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ATLANTIC DIESEL A/

Sjiirsoya Oslo

SPESIALVERKSTED FOR:

Brennstoffventiler. Breimstoffpiimper og dyser av alle slag.

Centrifugalstopiiig av lagre oghylseforingeriallestorrelser.

SLIPING OG LAPPING AV VEIVAKSLER MENS DEN LIGGER PA PLASS I MOTOREN

PATENTERT PROVESTAND FOR BRENNSTOFF-VENTILER (omg. levering).

SERVICE DAG OG NATT

Telefon 67 17 80. Telegr.adr.: ATLANTICDIESEL.
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De var et halvt dusin svartsmuskete uniformerte karer pluss en sivil en med dokumentmappe.

Det var ombord i «The Sou
jthern Cross». Vi satt og fortal
de historier om eventyr på
sjøen, om orkaner og forlis, om
rømninger og leven i havne
kneiper. Som regel var fortel
leren seiv helten, og det kunne
en jo ikke fortenke ham i. Alle
måtte hevde seg ved å fortelle
en enda bedre historie, og da
kunne det hende at noen hver
hadde gjort minst én tur med
verdens hurtigste skip, vært
med på den verste syklonen i
verdenshistorien, hatt den dår
ligste kapteinen eller på kortest
tid gjort det av med mest mu
lig penger. Til slutt kom sam
talen inn på lystyachter, og da
fortalte «Big Charley» denne
historien fra «gamle dager»:

Høsten 1897 mønstret jeg på
«West Wind» i New York for to
års tur rundt jorda. Det var en
tremasta skonnert-yacht og
den fineste skuta jeg noengang
har hatt under beina, ja, den
flotteste seileren som har gått
ut av en havn! Skroget var av
nikkelstål, dekket av yellow
teak og alt det andre av polert
mahogni. Og riggen! Storbom
men var 72 fot lang og så tjukk
at jeg ikke kunne favne rundt
den. Men så logga vi også 15
mil døgn efter døgn da vi gikk
over dammen. Da vi hentet
skuta på verftet i Philadelphia,
var hun ikke ferdigrigget, men
alt da sto hun eieren i 350 000
dollar.

Charleys pipe hadde sloknet,
og mens han banket den ut og
besindig fylte den igjen, sa en
av de andre: Lystyachter
passer neimen ikke for ordent
lige sjøfolk! Det blir bare mes
singpussing og pimpestein-gni
ing og nattevaking og ikke noe
frihet. Jeg hadde en kamerat
engang som måtte mønstre av
en slik yacht fordi han hadde
fjernet noen sauseflekker på
uniformen med whisky, og så
satt det spritlukt igjen i tøyet!

Charley hadde fått fyr på pi
pa og fortsatte: Å holde slik
en yacht med folk og alt koster
tusenvis av dollar om dagen. Vi
var 61 mann ombord med skip
peren. Men eieren, Scott, var
god for 60 millioner dollar i
banken. «West Wind» ble spylt
og vaska med ferskvann i havn
og var så hvit som buken på en
albatross, for saltvann får et
skute til å se grå ut.

Kvaslags last hadde dere?
spurte Petter, «Rostockern».

Er du helt grønn? Big
Charley målte ham. Nei, den
som har råd til å holde seg
med lystyacht, ber vennene sine
med på lysttur rundt jorda, ak
kurat som du ber jenta di på
kino, og han seiler bare når han
har vind og løst. Og så har han
gjester fra land ja, ombord i
«West Wind» ble det engang
bytta tallerkener 14 ganger. Og
utpå natta kom de på dekk og
da var hele skuta illuminert.
Men når en amerikansk millio
næryacht var illuminert i den
tida, så var det ikke med ja
panske papirløkter og blue
lights, ånei, hele skuta skinte
fra for til akter, fra kaltoppene
og ned til vannlinja, far! og så,
når gjestene skal settes i land,
og overbåtsmann blåser i fløy
ta! Når giggen og kapteinsgig
gen er kommet litt på avstand,
tar skuta seg praktfull ut med
tusener av elektriske lys, og så
blir det sendt opp raketter, or
dentlige kinesiske, som strør ut
tusenvis av kulørte stjerner.
Åja, det kunne nok hende en
fikk lite nattesøvn på slike
yachter, for jobben begynte kl.
4 om morgenen med spyling og
pussing. Men så fikk en god
lønn og god mat, og tobakk helt
gratis. Og frie klær. Og aldri
trengte en brekke ryggen med
å laste planker eller skuffe køl
eller ballast, eller stue blue
wood. Og ikke er det noen ska
de skjedd om folka kommer
edru ombord heller, og lar være
å spytte på dekket eller banner
og sverter når de beslår seila
eller jobber på dekk. Når en lå
under land, hadde den ene vak

ta fri og kunne gå i land i tur
og orden.

det som de andre dyra, og rett'
som det var, skalv det som i fe
ber. Langsomt snudde det no
det og så på oss med et forstan
dig, bedende blikk. Nå så jeg
hva Bill mente: remmen hadde
skaret seg inn i sidebeina på
muleslet og laget et sår så stort
som handa mi, med svær he
velse og helt blåsvart. Inne i
såret var det mark og fluer.
Det så ut som rene koldbran
nen. Vi sa straks fra til kuske
ne, men de trakk på skuldrene
med et flir og sa: Esta nana,
senores. Det er ingenting,
mine herrer. Da tok Bill et stort
fint lommetørkle og linda rundt
trekkremmen så det dekket så
ret.

Det var på en slik landlov at
det hendte med det muleslet
som jeg snakket om ista, da jeg
sa at engang kom jeg i slags
mål på grunn av et mulesel.

Charley ristet på det store,
godmodige hodet og strakte seg
efter tobakksdåsen.

ros Bank
LIMJTED

Det er to ting jeg aldri har
tålt, og det er at en mishandler
kvinnfolk eller et dyr, fortsatte
han. Har dere en fyrstikk?
Nåja, vi hadde besøkt et dusin
småplasser på Azorene, usle
småbyer hvor det sj elden kom
annet enn havarerte seilskuter
som søkte nødhavn, eller en
gammel kanonbåt så øybuene
ikke skulle glemme for et land
de tilhørte. Alle disse øyene til
hørte Portugal og Spania, og
det så en straks en kom i land.
Elendige trange, skitne gater
som bare ble feid når det var
helgenfester, og lufta var stinn
av harsk olje og lukt av skitt og
lort og anisett og mugg. Og
hvor en gikk, skrek snesevis av
halvnakne unger: Tobacco!
Tobacco! og kasta stein når de
ikke fikk noe. Og krøplinger
tigget penger.

chant Bankers
BSTABLISHED 1839

Investment Bullion Dealing

arkets Foreign Exchange.
Så kom passasj erene, og med

svepeslag og skrik og rykk i
tømmene ble det makabre 8-
spannet satt i gang. Men på'
den andre siden av torget stop
pet diligensen igjen og en av
kuskene hoppet ned, stakk Bills
fine tørkle i lomma og med et
bredt flir.

HEAD OFFICE

•PSGATE, LONDON, E.C.2.

Resten gikk på et blonk. Bill
tok hundremeteren på ny re
kord, smatt opp på bukken som
en tiger, grep kusken i hue og
baken og kastet ham mot bro
leggingen så det sakk. Han had
de vært tungvektsmester i bry
ting i den finske marinen. Da
vi kom til, lå Bill på ham og ga
ham inn så han så ut som han
var moden for avdelingen for
ugjenkjennelige på sykehuset.
«Big Charley» løftet armen så
musklene dirret, så «med» var
han i. sin egen fortelling.

Det var begynnelsen til alle
tiders batalje. Til å begynne
med greide vi oss fint. Vi surret
fast de to andre kuskene til
vogna med deres egne remmer
og ga dem en ordentlig omgang,
og trekkremmene skar vi i
småbiter så knivene våre til
slutt var så sløve at vi ikke
kunne ha kappet en tretoms
trosse med dem. Til slutt jaget
vi muleslene så de fløy i alle
retninger.

HOLBORN BRANCH

.1. 1 CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.I.

law & Co., 25 Broad St., New York 4.
Madeira besøkte vi og, det er

den rikeste av alle øyene, der
for har engelskmenna slått kloa
i'n. Derfrå la vi. kursen sørover
til Canariøyene og en lørdags
kveld ankret vi opp i Santa
Cruz. Scott, eieren, hadde hørt
at en kunne se tyrefekting der.
Tidlig søndags morgen såtte jeg
hele selskapet i land i damp
barkassen. Tyrefektinga skulle
være på den andre siden av
øya, men Santa Cruz var hær
meste havna vi kunne ankre
opp.

Helt fra tåer* første tid
vai* det stii og kvalitet over
THOR DAHL's skips

., og husholdningsfriandel Søndags eftermiddag fikk he
le styrbords vakt fri, vi var over
20 mann. Byen var nesten fol
ketom, alle var på tyrefekting.
Men nede på torget sto 8 mul
esler spent for en stor, gulmalt
diligense. Vogna var tung og
klumpete med vinduer som på
en jernbanevogn og dør bakpå.
På taket var surret en del rei
segods, og på bukken satt tre
svartsmuskete gentlemenner i
en slags uniform. To av dem
hadde tømmer og sveper, og
den tredje, sannsynligvis selve
ste postiljongen, hadde mes
singhorn. Muleslene var spent
for med tommetjukke harde,
stive reimer. Jeg kjente på en
av dem den lignet mer rus
tent båndjern enn lær da
finnen Bill, som vi kalte ham,
ropte: Kom og se noe uhyg
gelig, gutter!

Men byen var dessverre ik
ke så folketom som vi hadde
trodd. I syden har de for vane
å sette lemmer for vinduene og
stenge dørene midt på lyse da
gen for å holde varmen ute.

kLenge varte det ikke før de
hadde fylka seg, svartsmuskete
herremenner med spaserstokker
og guttunger i slyngelalderen
med klubber og gatestein, ja,
tilmed morsomme små karabi
neros og offiserer fra nærmeste
garnison. Vi holdt tappert
stand mot den kolossale over
makta og sloss så publikum på
en cowboy-film hadde revet hå
ret av seg i henrykkelse. Men

Han pekte på det ytterste
muleslet. Ynkelig og utpint var

er å bevare den samme ånd i de lyse
nredede lokalen

Vi står til tjeneste med:

jøreservice—Våre førsteklasses varer og spesialartikler

Aa «—'

Ring:DAHL 62 085

;shandelen eller

ggen. 66 285

Mannskapstransport

Benytt Dem av var erfaring nar det gjelder transport av liiann
skaper til Deres. skip. - Hurtigste og mest komfortable reisemate
til mest regningssvarende pris. Spor Deres reisebyra eller hen
vend Dem direkte til

% FRED. OISENS FLYSEISKAP
FRED. OL'SENS GATE 2 OSLO

Telefon 41 72 70. Telegramadr.: AIRNORWAY
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Xsm /hi«Thorshammer»s lag som vel litt overraskende ble årets hvalcupmester.

Det nye cupseriesysiemei har
FØRST OG FREMST
ISKSBSRADIO

bestått sin prøve
lengste strå, men iår var det Thorsham
mers tur til å gå seierrik ut av slutt
kampen og dermed erobre sitt første me
sterskap. Og det er ikke farlig å si: et
særdeles populært og fortjent mester
skap.

Som nevnt innledningsvis har nok det
nye system fremdeles sine motstandere,

enkelte av disse mener at den gamle
rene Hvalcup er å føretrekke, mens an
dre kanskje ser frem til et annet og
bedre system enn det nuværende. Det
kan kanskje være umulig å finne frem
til noe bedre, men så lenge et slikt alter
nativ ikke fremkommer, er vi av den
bestemte mening at denne fotballturner
ing må spilles efter det system som har
vært fulgt de tre siste sesonger. At dette
har bestått sin prøve er det ikke tvil

Men den gamle, gode hvakupen
har fremdeles sine tilhengere NIEUWE MATEX N.V.

Mot dobbelt serie når «hammet'n»

faller ut?

TANKINSTALLATION VLAARDINGEN
TANKSTORAGE CAPACITY 320.000 cbm

TANKINSTALLATION BOTLEK
TANKSTORAGE CAPACITY 450.000 cbm

I årets hvalcup-serie deltok kun 7 lag,
det laveste antall vi kan huske noen
gang. Resultatet av dette ble kun to
puljer, med henholdsvis 4 lag i A- og 3
lag i B-puljen. Pulje A ble vunnet av
Thorshammer som vant alle sine tre

kamper, over Kosmos IV, Grytviken og
Thorshavet som sluttet på henholdsvis 4,
2 og 0 poeng. Thorshammer var dermed
klar for sin annen sluttkamp den for
rige var for 10 år siden.

I B-puljen gikk Norhval til topps eftc
seier over Ross og Thorshøvdi. Ross fikk
2 poeng, mens cupmesteren fra 1959 og
finalisten ifjor, Thorshøvdi, denne gang
måtte finne seg i å spille annenfiolin.
Det ble altså Thorshammer og Norhval i
finalen, de samme to som møttes for 10
år siden. Dengang trakk Norhval det

HEAD OFFICE: ROTTERDAM - Weste
Telephone: 11 01 70
Telex : 21437
Telegrams: NIEMATEX

laan 1 0For tredje gang er hvalfangernes fot
ballturnering iår awiklet efter Hval
cupens omlagte og tilpassede system
inied en kombinasjon av serie- og cup
kampen Det er godt mulig at mange
fremdeles mener at den rene hvalcupen
var morsommere og mer spennende, men
vi tror ganske bestemt at storparten av
dern som er implisert i denne turner
ingen er av den mening at det nye
system innebærer så mange fordeler at
iman bør beholde det.

I årets turnering var altså deltager
antallet helt nede i 7. Like mange dei
tagende lag vil det forhåpentlig bli også
neste sesong. Derefter er det vel sann
synlig at antall lag vil bli redusert med
ytterligere 1 nemlig Thorshammer
og det står da bare 6 lag igjen. Følges det
nuværende system vil det altså si to
puljer a tre lag, med to kamper på hvert
lag. Med kun tre lag i hver pulje kan
det trolig bli aktuelt å overveie å spille
dobbelt serie i hver av de puljer, men
dette vil vi få lov til å komme tilbake på
når situasjonen tilsier det. I mellomtiden
kan jo de interesserte se litt nærmere
på saken.

AMSTERDAMSCH TANKOPSLAGBEDRUF

AMATEX N.V.
Det endelige resultat av omlegningen

har ihvertfall ført til at vi i to av de
tre sesonger har fått to nye mestere:
Thorshøvdi i 1959 og Thorshammer iår,
og nettopp det er ikke det minst viktige
når vi tenker på fortsatt interesse for
denne turnering.

TANKINSTALLATION AMSTERDAM
JAN VAN RIEBEECKHAVEN
TANKSTORAGE CAPACITYS 00.000 cbm

AMSTERDAM - De Ruyterkade 120
Telephone : 4 2212
Telegrams: TANKSTORAGE

ettersom vi ikke kunne tilkalle nen, og skipslegen som het dr.
Blunt, og et halvt dusin svart
smuskete uniformerte karer
pluss en sivil en med doku
mentmappe. Det mørke blikket
til kapteinen lovte ikke godt, og
damene så forskrekket ut og
snakket halvhøyt med hveran
dre. Men skipslegen hadde et
lunt blink i øyet da han gikk'
bort til bergenseren som sto
med armen i bind og var blek.

Karer, her er'myndighete
ne i Santa Cruz, sa kapteinen.

De er her med svære ankla
ger mot dere. Dere har gjort de
re skyldige i hærverk ved å
ødelegge statens eiendom, og i
grov legemsbeskadigelse, dere
har mishandlet fredelige folk
livsfarlig! Og det tilmed på en
søndag! Dere har brakt skam
over vårt flagg og vanæret meg
som er ansvarlig for deres opp
førsel. Har dere noe å si til de
res forsvar?

het og ikke tålte vold mot ver
geløse, og derfor hadde handlet
i beste mening.

forsterkninger og bare var et
parogtjuemann mot 200, endte
det med at vi måtte rømme val
plassen. Så det var ikke noe å
skryte av. Bloete og forslåtte og
forrevne nådde vi havna, og ar
men til bergenseren Johnsen
hang slapt ned, han var blitt
truffet av en svær gatestein. Så
lenge han sto ombord etterpå,
het han Nelson. Hvorfor det!
Jo, han gamle admiral Nelson
ble truffet i armen av ei kanon
kule da han steg i land og pekte
opp mot fortet og sa Eng
elskmenn, vi frykter ingen på
havet og ingen på land! Monu
mentet hans står på Trafalgar
Square i London.

Heldigvis kom dampbarkas
sen i det samme og såtte oss
ombord. På veien fikset vi det
verste med vann og knappenå
ler, og vasket blodet av fjes og
hender. Carrol, overbåtsman
nen sto ved fallrepstrappa og så
hva som hadde hendt! Han sa
ingenting, men størmann spur
te om alle mann var edru. Alle
edru, størmann! svarte Carrol.

Utpå natta kom Scott og sel
skapet hans ombord og neste
morgen kom den båten vi alle
hadde ventet på: en lang, hvit
malt slupp som ble rodd i utakt
av seks orlogsgaster. Den var
full av karer i uniform, og ak
ter vaiet orlogsflagget. Vi satt
og skaffa til frokost da båtsen
skrek: Alle mann på dekk!
Da vi koni på dekk skrek stør
mann: Babords vakt akterut
igjen. Dermed skilte han buk
kene fra fårene.

HANSAMATEXBill Var den beste av oss i
engelsk, dertil hadde han nes
ten bare seilt med amerikanske
skip. Den bitre og dystre minen
til eieren, Scott, ble borte, og
fruen hans sa noe til venninnen
sin. Tilmed skipperen så ikke
så mørk ut lenger.

Men dere skulle hørt span-
j olene! De raslet med sablene,
skrek i munnen på hverandre,
gestikulerte og korset seg. Efter
en masse prek, sa kapteinen vår
at det ble påstått at vi hadde
brukt våpen og at lovene var
meget strenge på det punktet.
Men nu kunne jeg ikke holde
meg i skinnet lenger og sa at
vi bare hadde brukt tørre never
og svepeskaftene. Disse her
rene lyver, ikke tro dem, sa jeg.
Og Bill tok frem noe han had
de gjemt innenfor skjorten.
Herr kaptein, Charley har rett,
ingen av oss brukte våpen. Men
i Santa Cruz tillater man seg å
bruke slike våpen på forsvars
løse, utpinte dyr! Dette er den
vesentlige del av den eiendom
vi har ødelagt, men jeg leverer
den ikke tilbake så den kan bli
brukt igjen! sa han.

Han gikk bort til Scott med
pisken han hadde tatt fra kus
ken ! Det var en stygg pisk, med
jernbeslag og pigger. Scott så
på den et øyeblikk, så kastet
han den på dekket og tråkket
på den og skrek: Elendige
kjeltringer! Men de unifor
merte herrene bare trakk på
skuldrene og slo ut med hen
dene som om de ville si: Det
der er da vel ingenting å ta på
vei for!

KOHN & KUYPER
TANKINSTALLATION HAMBURG-NEUHOF

TANKSTORAGE CAPACITY 3 3 5.000 cbm

HEAD OFFICE: HAMBURG 1  Domstrasse 9
Telephone: 3 31171
Telex : 021-3960
Telegrams : HANSAMATEX

Alle så bort på Lowley som
var båtsmannsmatt og den eld
ste, men han ble bare mer og
mer rød i toppen og sa ingen
ting. Gå fram du da," Bill, sa
jeg. Det var Jo du som be
gynte. Og Bill fortalte alt sam
men slik som jeg har fortalt
det nå, og sa at årsaken til hele
spetaklet var ham seiv og at
han tok på seg skylda. De andre
gutta hadde bare gjort sin plikt
som kamerater. Vi er lei for
at kapteinen skal få übehage
ligheter, men vi tror at herr
Scott skjønner at det ikke er
hans skyld, og at flagget ikke
er blitt vanæret, sa han, og la
til at vi karene fra nord— vi
var skandinaver nesten alle
sammen fra barnsben av
hadde lært å forakte grusom

Sev. Dall s Assurancekontor A/s

Der sto kapteinen og stør
mennene og Scott og frua hans
og fru Stones som var vennin-

En time senere reiste de høye
herrer i land igjen. Efterpa
fikk jeg vite at Scott hadde be
talt 5 000 dollar i gull i bot.

Da vi kom i sjøen ble hele
styrbords vakt, som hadde vært
med på slagsmålet «svarte
lista», ingen fikk landlov på to
måneder. Men finnen Bill? Tja

fjorten dager efter, da vi lå
i Mogader i Marokko, ble han
kalt opp til skipperen en mor
gen, og ble fører av Scotts gigg,
den beste jobben en matros
kunne få ombord på «West
Wind». Og en dag vinket fruen
på ham og ga ham en liten
pakke. I den var et gullur, pak
ket inn i et fint, hvitt lomme
tørkle, og i det ene hjørnet var
brodert en W, for han het Wil
liam enda han var finsk.

iegner all slags assuranse

Kronprinsesse Marthas pl. 1, Oslo

Telefon: Centralbord 41 68 30

Telegramadresse «SEV»
Noen" måneder efter var

jeg i land i Southampton, slut
tet Big Charley. Der fikk jeg
meg litt for mye på en bar og
dermed mønstra skipperen meg
av. Siden har jeg aldri satt mi
ne ben ombord i en lystyacht,
og jeg kommer vel heller aldri
mer til å slåss for et mulesels

Telex nr. 1319
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TAHKSTORA6E
of ANIMAL and

VEGETABLE
OILS and FATS

SPECIALITY:
storage of:

WHALEOIL,
SPERMOIL and

FISHOILS

ANDERS ABRAHAMSEN
Fevang pr. Sandefjord.

Telefon: Fevang 7004 8.

SpesM'tet: Flensekniver, skjolper,
rompespader, linekuttere.

NORENBERG & CO A/s - Oslo
MARGARINFABRIKK

Sentralbord 2184 50

Leverandfir av den anerkjente

LAILA SKIPSMARGAMN

Leveres i 3 spesialtyper for trope, tempererte
og kolde farvann



Hvalfangstnummei»

Skytterresultatene
siste sesong

Vi gjengir her skytterresultatene for de norske og britiske
ekspedisjoner og landstasjoner siste sesong.

«Kosmos III» og «Kosmos IV» hadde som kjent poolfiske.
!Treer'n fikk 1508 hval og Firer'n 1538 hval.

«KOSMOS III»
Nils Iversen
Theodor Marthinsen
Lorang This Haraldsen
Sverre Andreassen
Ragnar Foyn
Harald Andersen
Anton Ellefsen
Arne Borgen
Ludvig Mikalsen
Edvard Akselsen
Erling B. Hansen

«Asbjørn Larsen»
«Kos 54»
«Kos 31»
«Kos 53»
«Kos 50»
«Kos 48»
«Kos 46»
«Kos 33» j «Kos 40»
«Kos 52»
«A. E. Larsen»
«Kos 40» (BB) «Kos 33» (BB)

«KOSMOS IV»
Arne O. Jensen «Arne Skontorp»
Trygve Nilsen «Leif Welding»
Knut B. Hansen «Arnfinn Bergan»
Christian Henriksen «Kos 24»
Arnt Krogtorp «Wilfred Fearnhead»
Kåre Martinsen «Sidney Smith»
Edward F. Karlsen «Kos 49»
Harald B. Hansen «Kos 32»
Arve Arvesen   «Kos 51»
Reidar Smedsrud - Odd Hansen «Kos 47»
E. Hamre «Kos 41» (BB) Alf S. Karlsen

Trygve Freberg
Kristian Sletsjøe
Hjalmar Andreassen
H. Nilsen-Dalen
Reidar W. Olsen

«Thorvard»
«Djerv»
«Femern»
«Condor» (BB)
«Thorgrim» (BB)
«Pingvin» (BB)

184 »
170 »
168 »

2 »
2 »

«NORHVAL»
Finn Ellefsen
Odd Albert Arvesen
Nils Henriksen
Odd Rasmussen
Sigurd Ellingsen
Mikal Mikkelsen
Søren Henriksen
Lars Henriksen
Jens Kr. Jensen
Normann Hansen

«Nortreff»
«Globe XIV»
«Norfinn»
«Globe XII»
«Pol XV»
«Pol XIV»
«Globe XIII»
«Pol XIII»
«Globe XI» (BB)
«Pol XI» (BB) .

412 hval
270 »
208 »
193 »
182 »
176 »
168 »
97 »

1 »

«THORSHØVDI»
Per Stokke
Ragnar Bjørnevaagen
Elling Nilsen
Tor Vermeli
Kjell Steen Hanssen
Kurt Baglo
Herleif Nilsen

«Thorslep»
«Thorørn»
«Enern»
«Thorbris»
«Thorglimt»
«Thordønn»
«Toern»
«Bever»
«Odd XI) (BB)
«Syvern» (BB)
«Odd XII» (BB)

364 hval
340 »
262 »
250 »
252 »
214 »
132 »
122 »

11 »
1 »
1 »

»
«PELAGOS»
Georg Solberg
Andreas H. Antonsen
Agnar E. Wennerød
Carsten D. Andersen
Karsten H. Haraldsen
Torger N. Bruun
Nils H. Martinsen
Andreas Kr. Alexandersen
Audun Helgheim

«Pelikan»
«Gos II»
«Gos V»
«Gos VI»
«Gos X»
«Gos XI»
«Gos IV»
«Gos XII» (BB)
«Gos XII» "(BB)

226 hval
159 »
154 »
136 »
135 »
135 » .
101 »
56 »
8 »

Bernt Hansen - Paul Nilsen
Leif M. Andersen
Johan Haga
Arne Bredvei

«SOUTHERN HARVESTER»
Martin Olsen
Arne Mikalsen
Harald Martinsen
Arne Olsen
Jacob Wang
Egil Abrahamsen
Hans Nilsen
Arne Andreassen
Hans Abrahamsen
Wilhelm Johansen
Ivar Jensen
Finn Bekken

«Southern Laurel» 377 hval
«Southern Terrier» 367 hval
«Southern Lily» 224 »
«Southern Boxér» 227 »
«Southern Rider» 222 »
«Southern Angler» 195 »
«Southern Soldier» 182 »
«Southern Joker» (BB) 105 ' »
«Southern Main» 36 »
«Southern Archer» 33 »
«Southern Gambler» 5 »
«Southern Joker» (BB) 1 »

«SIR JAMES CLARK ROSS»
Thorleif Karlsen
Alfred Skontorp
Gunnar Hansen
Thor Christensen
Gunnar Firing
Hans Chr. Nilsen
Jacob Holbu
Sophus Olsen
Per Skontorp
Einar A. Hotvedt

«Star IX»
«Star I»
«Star X»
«Star VII»
«Star IV»
«Star VI»
«Star V»
«Star XI»
«Star VIII» (BB)
«Star III» (BB)

302 hval
282 »
218 »
203 »
198 »
184 »
102 »
64 »

3 »
Skuddet er akkurat gått og det er «fast fisk» i hvalen som kan skimtes like under kanon

munningen. Riktignok kan det ikke sees noen line fast i hvalen, men like under skytterens
venstre hand går den stramme nylonforløperen ut. Før skuddet lå der en kveil med nylon
line der. Det neste som,vil skje nu er at kanonen gjøres klar til nytt skudd og maskinsjefen
ved hvalspillet vil begynne å hive på den skutte hvalen.

«SOUTHERN VENTURER»
Gunnar Christensen
Rolf Olsen

r— » «Southern Briar»
«Southern Harper
«Southern Lotus»
«Southern Setter»
«Southern Broom»
«Southern Rover»
«Southern Lotus»

Joh.Chr. Olsen - Walter Madsen«Southern Foster»
* «Southern Harper»

«Southern Author»
«Southern Harper»
«Southern Runner»
«Southern Foster»
«Southern Gem» (BB)
«Sondra» (BB)

299 hval
237 »

«THORSHAMMER»
Halvor Eid
Erling Haugen
Jan H. Hansen
Ivar Storm Larsen
Anker L. Andersen
Sverre Hansen

«Thorgard»
«Nebb»
«Panter»
«Odd XIII»
«Thorfinn»
«Thorgeir»
«Thorkild»
«Thorbryn» (BB)
«Gvass» (BB)
«Thorgeir»

205 hval
195 »
196 »
195 »
185 »
189 »
184 »

Thorleif Jensen
Asbjørn Andersen
Anker W. Møller

216 »
222 »
149 » OL.JIV RINGDAL,141 »

SKIBSREDERI

Kronprinsesse Marthas pl. 1, Oslo. Telegramadr. Rino 1 a.
Telefon 42 09 05.

A. Mathisen, Kr. Storm Larsen
Kaare Grundvig
Ragnvald Pettersen
Arne Finstad

Anton Nielsen

43 » Juel Engebretsen

«THORSHAVET»
Theodor Augensen
Hagbarth Hansen
Herman Berntsen jr,
Alf E. Andreassen
Ole Amundsen

Even Larsen
Leidulv Gjemmestad«Thoris» 288 hval

261 »
226 »
218 »
198 »

«Thorgry»
«Tiger»
«Thorlyn»
«Seksern»

LEITH HARBOUR
Ole Christensen
Kaare Lie
Sverre Olsen

«Southern Actor» 210 hval
171 *»
145 »
145 »
160 »
142 »

«Southern Ranger»
«Southern Soldier»
«Sobkra»
«Southern Wheeler»
«Southern /Wilcox»
«Southern Guider»

Arnulf Stensønes
Arne Paulsen

Leidulv Gjemmestad
Aage Lander
Hans Sørensen
Ragnar Christensen

«Southern Sailor» 101 »

«Southern Guider» (BB) 5 »
«Southern Wilcox (BB)

Thorleif Bryde
Martin Olsen
Anker W. Møller

«Southern Jester» (BB) 1 »
«Southern Laurel» 63 »
«Southern Rover» 28 »

GRYTVIKEN/HUSVIK HARBOUR
Asbjørn JMarthinsen «R—3»
Anker Jørgensen «R—4»
Harald Bordal «R—2»
Konrad Johannessen
Tarjei Løvås
Einar Jacobsen
Alf Egil Andersen
Ivar H. Abrahamsen

276 hval
212 »
207 »
187 »
173 »
164 »
28 »

«R—l»
«R—5»
«R—6»
«R—7» (BB)
«C. A. Larsen» (BB)

Bunkersoljer og ENERGOL smøreoljer
tii HVALFANGSTFLÅTEN

•• • •• *
'SeJivii • • •"

NORSK BRÆNDSELOLJE A/S

Marktting- 61 -06 - S

av verdens
dieselmotor*

hesfekreffer på
skip over 1000 fonn

smøres av

SHELL

HVALFANGERNES ASSURANCEFORENING

GJEWSIDIG
SANDEFJORD

Forsikrer alle slags interesser i fraktfart og fangstfart

TELEFON: SENTRALBQRO 63464

EIVIND ANDERSEN & CO.

(ETABLERT 1916)

SKIPSMEGLERE-EKSPEDITORER

REISEBYRA

SPEDISJON ASSURANSE AGENTURER

Telefoner: SANDEFJORD Telegr.adr.:
Oentralbord: 66 750 Thor Dahlsgt. I—s. cEIVIND.

Telex 1508


