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Kontrollørene
på de norske
hvalfangst

ekspedisjoner

«Ross Sea»
til Oslo for
inspeksjon

15 ekspedisjoner
deltar i Antarktis

med ialt 182 hvalbåte
den kommende sesom

«Ross Sea» ble igår tatt un
der slep til Oslo hvor den skal
inspiseres. Inspeksjonen skjer
i forbindelse med et eventuelt
salg av skipet. Noen kontrakt
om salg av «Ross Sea» er
imidlertid ikke undertegnet.

1 kokeri og 8 hvalbåter
færre enn fjoråret

Fiskeridepartementets
fangstkontor har oppnevnt
følgende hvalfangstkontrol
lører på de norske hval
fangstekspedisjoner kom
mende sesong:

Reidar Ravninger. Horten,
og Leif Stuen, Tønsberg, på
«Sir James Clark Ross», av -
gang 20. oktober.

Alfons Baglo, Tønsberg, og
Egil Danielsen på «Thors
havet», avgang 23. oktober.

Ole B, Egjar, Tønsberg, og

Ca. 1857 nordmenn på Kvalfangst
Thorstein Kristiansen, San
defjord, på «Thorshøvdi»,
avgang 17. oktober.

Josef S. Monsen, Horten,
og Harald Berg, Teie, på
«Kosmos IV», avgang 24.
oktober.

• Om noen dager vil samtlige
ekspedisjoner som skal delta i
kommende sesongs hvalfangst
i Antarktis, være underveis til
fangstfeltet. Og så er det bare
å se frem til startskuddet og

ners resultater. På bakgrunn av
det som har skjedd på hval
fangstfronten siden Sande
fjordsmøtet i juni, er det under
ganske spesielle forhold ekspe
disjonene iår går i fangst. Sik
kert er det at jakten på hvalen
vil bli minst like intens og hek
tisk denne sesong som tidligere.
• 15 pelagiske ekspedisjoner
med tilsammen 182 hvalbåter
skal delta i den pelagiske hval
fangstsesong 1964/65. Antall
ekspedisjoner ifjor var 16. Det
er den hollandske ekspedisjon
«Willem Barendsz» som ikke
skal i fangst i år, Japan opere
rer således med de samme 7
ekspedisjoner iår som foregå
ende sesong., Norge og Sovjet
samveldet benytter hver 4 eks
pedisjoner, som ifjor.
• De 15 ekspedisjoner skal ialt
operere med 182 hvalbåter,
mens tallet foregående sesong
var 190. De 11 Barendsz-båtene
går bort iår, mens de norske
ekspedisjoner skal fange med 3
båter mer enn ifjor. Det er
«Kosmos IV» som iår får 11 bå
ter mot ifjor 9, og «Sir James
Clark Ross» som denne sesong
skal ha 8 hvalbåter (7). «Thors
havet» og «Thorshøvdi» benyt
ter iår som ifjor henholdsvis 9
og 8 båter.
• Det foreliger ennu ikke opp
gave over hvor mange hvalbå
ter de sovjet-rUssiske og japan
ske ekspedisjoner skal fange
med, hvorfor er ført opp samme
hvalbåtantall som siste se
song.

avvente de enkelte ekspedisjo-

Utorebranfc
FOR SIKKERHETS SKYLD

• Ga, 1857 nordmenn blir be
skjeftiget i pelagisk hvalfangst
i Antarktis i den forestående
sesong. Det er ca. 87 mann fler
enn ifjor da tallet var 1770.
«Kosmos IV»-ekspedisjonen skal

Forts. side © Her ligger en blåhval en ordentlig rugg på mer enn 100 fot på flenseplanen. Det er ikke

Fangstkontoret f
er nu underlagt
Fiskerideparte-

mange igjen av disse jordens største dyr. Verre er det at det også minker stygt på de øvrige
hvalarter i Antarktis,

«Sandefjords Blad» gir i dag ut et spesielt hvalfangstnummer slik som vi har gjort det hvert
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DSLfIRSENS år kort før sydhavsflåtens avgang. Både de aktive hvalfangere og vår store hvalfangst-in-
teresserte lesekrets vil finne adskillig interessant «hvalstoff» i dagens avis.mentet

Fangstkontoret med byrå
sjef Erik Moe som sjef, er nu
underlagt Fiskerideparte
mentet. Tidligere har Fangst
kontoret vært underlagt In
dustridepartementet . Over -
føringen ble bestemt i august
og flyttingen skjedde i sep
tember. Det er Fangstkonto
ret som administrerer de re
guleringer som gjelder for
norsk kvalfangst.

til Sandefjords Blad at .fer
gen efter ruten skulle ligget
stille i Sandefjord i går, men
efter henstilling fra lastebil
transportører ble det kjørt
ekstratur til Strømstad.
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|HJ/øjtø/ er garantert
4, / plante

av fineste planteråstoffer
Frisk og fuflvitamlniserU J

f I som er ny på morkedel
II oq spesielt frem
m stillet for vorm olje.

Lastebiltrafik
ken åker
Spervikfergen

Ny serie om Sjetiands-gjengéns fantastiske innsats under krigen.

Tyve år er gått siden Sjetlands-gjengen bringer i ukene fremover spennende ut
krysset Nordsjøen og satte livet på drag av Frithjof Sælens bok «Sjetlands
spill for å landsette menn og våpen til Larsen», og begynner med beretningen
hjemmestyrkepe i Norge eller for å om toktet mot Tirpitz.
bringe flyktninijer i sikkerhet. Hjemmet

Spervikfergen måtte i går
kveld kl. 18.30 gå ekstratur
fra Sandefjord. Skipsreder
Christian Olsen opplyser

BEIDANTS
TABARD JOINTING

DEAN B. LINAAE
Vi banker på hos 4 romaner:r

Margareth Spørck Sem

kjent over hele landet for sin ene
stående evne til å hjelpe andre.

 IKKE AV KJÆRLIGHET  
av Selma Ståhl-Andersson

* DET GYLDNE BURET
av Norah Lofts

SPÅDOMMEN

EN LEGES LENGSEL
Grunnlagt I'B6o.

JkAt Har De en god

Rjljjp historie?
Hjemmets humørkonkur
ranse fortsetter.

2 samleserien

For blomstereiskere, «Vakkert i vinduskarmen»,
som De får gratis samleaibum til

og for barna, «All verdens lokomotivet».

SKIPSMEGLER OG LINJEAGENT

Spedisjon Fortolling Assuranse

REISEBYRÅ

Billetter til Fly, Båt, Buss og Jernbane

Hjemmet Selskapsreiser - Hotellformidling.

Sentralbord 65 400.

Telex 1461.

- smekkfullt av godt stoff for alle
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Soukfjptitø |Sflb M/s «Thorsøy» går
prøvetur fra FMV

teknisk
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ARNE HOFFSTAD
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Fri hvalfangst Antarktis?
Om få dager starter de 4 norske hvalfangstekspedisjoner for en ny sydhavssesong. Mange spør blir det
siste gang ? Svaret er umulig å gi. Meget vil avhenge av
fangstresultatet og de rapporter de aktive hvalfangere
kan gi om hvalbestanden efter endt sesong. Prissituasjo
nen for hvaloljen og de øvrige produkter spiller også na
turlig inn.

Reis ikke
før De har åpnet en

SjømannskontoEfter hvalfangstkonferansen i Sandefjord hvor de ak
tive hvalfangstnasjoner i Sydishavet fastsatte en fangst
kvote på 8000 blåhvalenheter, så det ut til at man skulle
få ordnede fangstforhold. Ordningen med hvalfangstob
servatører som Norge setter så meget inn på ble godtatt
både av japanske og russiske forhandlere.

i vår bank.

Vi påtar oss å ordne med alle Deres
utbetalinger og sørger for at gaver og
blomster som De ønsker å sende til familie
og venner, ikke blir glemt.

I en hilsningsartikkel til Hvalfangstkommisjonens
møte i Sandefjord skrev vi bl. a.:

«Det viktigste spørsmål på den internasjonale
hvalfangstkommisjons møte denne gang er å få
satt observatøravtalen ut i livet. Uten at denne sak
bringes i orden vil det neppe være mulig å nå frem
til tilfredsstillende retningslinjjer for regulering av
fangsten. Vi håper at den internasjonale hval
fangstkommisjon som begynner sitt møte i dag vil
nå frem til positive resultater for å beskytte og be
vare den næring som betyr så meget for de nasjo
ner som driver hvalfangst i Antarktis.»

D et lykkedes russerne å sabotere observatøravtalen ifjor. Dessverre ser det ut til at samme gjentur seg i
år. Riktignok forrykket japanerne kvotefordelingen ved
kjøpet av «Willem Barendsz», men når russerne like før
hvalfangstflåtens avgang kaster inn spørsmålet om en re
visjon av de enkelte lands fangstkvoter, kan dette ikke
forståes på annen måte enn at de ikke vil ha noen obser
vatøravtale. Russerne kunne lett i god tid tatt opp spørs
målet om en revisjon, slik at man ikke var kommet i den
tidsnød man nu er. Japanerne som anså kvoteavtalen i
orden skal ikke gis skylden for russernes treneringspoli
tikk. Det ser således ut til at resultatet blir at man ihvert
fall ikke får noen avtale om observatører.

Konférer med vår
SJØMANNSAVDELING

VATB.ANKEN
Sandefjord A/S

Dødsfall
stad i hvalfangst, dels hos An
ders Jahre. dels hos A.s Thor
Dahl, men gikk så, for 10 år si
den atter over i koffardi.Styrmann Johan Saastad er

uven tet avgått ved døden, nær
61 år gammel. Saastad ble ram
met av et slagtilfelle ombord på
A. C. Olsens «Granvik» og ble
bragt iland i Panama City. Der
avgikk han ved døden på syke
huset.

Med Johan Saastad er en
kjent og aktet sjømann gått
bort. Han har seilt praktisk
talt hele tiden siden han dro
ut på første tur med «Svend
Poyn» i 1919. Han seilte i 5 år
med amerikanske båter, men
gikk så over i hvalfangst. I
1939 dro han som vanlig ut med
«Tafelberg», men krigen kom
og det ble nye 5 år ute, på sjø
en i alle krigsårene. Efter kri
gen fortsatte styrmann Saa

Han efterlater seg hustru og
3 barn.

Dødsfall
Alf C. Nilsen ble plutselig revet

bort efter en tids sykdom. Alf C.
Nilsen har bodd i en årrekke på
Hystadveien og har inntil de
siste årene drevet som agent for
Borgar Margarinfabrikk. Nil
sen skaffet seg mange venner
i løpet av den tiden han levde.
Han var en hjemmets mann,
men likte å komme ut i natu
ren når anledningen bød seg.
Alf C. Nilsen var en pertentlig
og en tvers gjennom fin mann,
sier hans kjenningen

Midt i all travelheten med klargjøring av hvalflåten på
Framnæs mek. Værksted, er det også stor aktivitet i nybygnings
sektoren. A/S Thor Dahls nybygning «Thorsøy» nærmer seg full
førelsen, og skal gå teknisk prøvetur imorgen, 15. oktober. Da
toen for overleveringsturen er satt til 20. oktober. M/S «Thors
øy» er på 6 125 tonn d. w. og chartret av Salén-rederierna. Båtens
jomfrutur går fra Sandefjord 22. oktober til Las Palmas for last
ing og så til Santos, Singapore og Japan. Den overveiende del
av mannskapet på «Thorsøy» er fra Sandefjordsdistriktet, kaptein
blir Anders Abrahamsen, Sandar. Arbeidet- med «Thorsøy»s sø
sterskip, bygg.nr. 168 går også raskt fremover og man regner
med stabelavløping før jul. Bygg nr. 167, havfiskefartøyet «Rey
kjaborg» ligger ved utrustningskaien, og blir klar til levering
før jul.

£ Kjøleskipene som bygges*
-K ved Framnæs mek. Værk- *
$ sted briljerer med sitt vak- *
* re linjespill, og er en fryd J
* for øyet. Her ligger M.s*
£ «Thorsøy» ved utrustnings- sj
* kaien for de siste komplet-^
£ teringsarbeider. *

f***********
Norge vil gjennom statlig oppnevnte kontrollører

sørge for at de norske hvalfangstekspedisjoner holder seg
de internasjonale fangstreguleringer efterrettelig. Forhå
pentlig vil japanerne gjøre det samme, men uten nøytra
le observatører ombord har man ingen garanti for at de
to øvrige fangstnasjoners ekspedisjoner russernes og
japanernes vil følge spillets regler. Det er trist ikke
minst fordi nordmennene atter engang gis dårligere
fangstmuligheter enn konkurrentene.

Sandefjord kan ihøst legge grunn
laget for et stort sommerinnrykkForlovelse Lærer Kristian Marcussen

er inngått mellom Ingrid
Johnsen, Tverved, Slagen og
Svein Myhre, Stokke.

er inngått mellom Ylva Ka
rin Nordby, Nanset og Vidar
Bakke Larsen, Langåker.

er av Hedrum skolestyre an
befalt kompetanse som adjunkt.
Han har realartium. 2-årig læ
rerskole, mellomfag i engelsk
og grunnfag i historie ved Uni
versitetet i Oslo, foruten en
rekke kurser og forberedende
prøve i filosofi, latin, og almen
sprogvidenskap.

Vel 1000 svensker vil
til Sandefjord daglig

«mannen i gaten», kjøp-
menn, restaurant-innehavere
osv., dess bedre er det. En
stor del av de svensker som
hittil er kommet med «Hel
goland» har overfor turist
vertinnene tilsagt sitt ferie
nærvær til sommeren. San
defjord kan i disse høst- og
vintermånedene legge grunn
laget for et vesentlig turist
innrykk neste sommer.

GOD TUR!
VÆRET

En østlig luftstrøm vil gi noe
regn Østenfjells, tildels store
mengder natt til onsdag i syd
lige strøk.

Det blir ingen større endrin
ger i temperaturforholdene.

Værvarsler som gjelder til i
natt. Ytre Oslofjord: Liten til
sterk østlig kuling. Skyet vær
med regn. Moderat sikt.

Østlandet med Oslo: Østlig
bris med kulingbyger, skyet vær
med regn.

Født.
Sandefjord, 12. oktober:
Ragnhild, født Scheie, og

Roar Nagel Olsen, Asker en
pike.

Om kort tid vil samtlige nor
ske hvalfangst-ekspedisjonier
være underveis til Antarktis og
til en ny sesong på fangstfeltet.
Hva den forestående sesong vil
bringe av gleder og skuffelser
når det gjelder fangstvær, til
gang på hval og produksjon
vet ingen sikkert er det at
denne sesong, som alle, vil by
på hårdt arbeide, forsakelser
og isolasjon for alle dem som
skal delta i jakten på hvalen.

Vi ønsker hver enkelt aktive
hvaifanger god tur og god. se
song. Og ønsker vel møtt igjen
når vårsolen «blenker» i hak
kene !

A/S Rrysspilens og skips
reder Stig Hernskogs åp
ningsannonse i Gøteborgs
avisene foran «Bremerha
ven»s premieretur Gøteborg-
Sandefjord imorgen, vakte
oppsikt da den ble kjent i
Sandefjord. Mange trodde
skipsreder Hernskog hadde
innledet priskrigen mellom
«Krysspilen» og «Skagenlin
jen» med et «evigvarende»
presangbord.

I vår åpningsannonse
har vi tilbudt «Krysspilen»s
premierereisende Vs kg. mar
garin hver. Ethvert nyetab
lert firma enten det nu er en
restaurant, bensinstasjon,
forretning eller annet som
åpner, deler ikke sjelden ut
presanger til de besøkende
på premieredagen. Vi utvi
der premieren til to dager,
torsdag og fredag. Begge da

ger er utsolgt med 600 rei
sende hver dag. lalt vil 1200
passasjerer få hver sin V 2 kg.
margarin, fremstilt av San
defjord Margarinfabrikk.
Sukker som gave, har ikke
vært på tale, sier skipsreder
Hernskog til Sandefjords
Blad. Når de to premiere
dagene er over, er det også
slutt på «gavebordet».

Med de to Gøteborgbåtene
på Sandefjord skulle det
ihvertfall disse åpningsdage
ne for «Bremerhaven» kom
me over 1000 svenske turis
ter daglig hit til byen. 1000
svensker, hovedsakelig hus
mødre, har en voldsom rekla
meverdi i Gøteborg og Vest-
Sverige. Jo hyggeligere sven
skene blir mottatt ikke bare
av byens kommunale myn
digheter og vår turistadmi
nistrasjon, men også av

Skolebestyrer Trygve Kvåle
ved Nanset skole ble. i Hed

rum skolestyre mandag anbe
falt flyttegodtgjørelse med 500
kroner. 6 stemte imot, idet de
ikke kunne oppta noen ny ut
giftspost til flyttegodtgjørelse
av prinsipielle grunner.

Sole kvinneforening
har sammenkomst ikveld med

oppvisning, opplesning av An
ton Gogstad, bevertning og ut
lodning.
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FLOM flere
steder idag

Garasjer ved lærerboliger. Vestfoldmesterskapet
i sjøfiskeSkolebestyrer Knut Gjertsen

og lærerne Finn Setlo og Anne
Marie Klaveness Andersen har
søkt skolestyret i Sandar om å
få sette opp garasjer ved lærer
boliger. Skoleinspektøren gir
sin anbefaling på de vilkår som
fastsettes av bygningsrådet.

skal holdes på Arøya søndag
25. oktober, og idag er siste frist
for innmelding. Det er Larvik
og Omegn Jeger- og Fiskerlag
som står som arrangører. Den kraftige nedbøren i det

siste og ikke minst hele det
siste døgnet har forårsaket
flom mange steder i distriktet
idag. Allerede igår kveld var
mange småbekker blitt til ve
ritable elver og en rekke steder
står idag jorder under vann.

Det er meldt om ytterligere
store nedbørmengder.

Hvalaksjer.
Oslo Børs igår:
Globus k 1525
Kosmos k 780
Odd s 330

Stokke formannskap
har i forbindelse med salg av

et hus, godkjent at et lån i Bu
stadbanken overføres fra den
tidligere til den nye eier av hu
set.

Pelagos k 340
Polaris k 4825
Rosshavet s 330
Ørnen o 350

Observasjoner.
Barometerstand 754 mm
Temp. kl. 22 igår: + 5 gr,
Høyeste temperatur + 6,5 gr,
Laveste temperatur: + 5 gr,

Nedbør 12,7 mm.

Stokke Ungdomsskole
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Denne gang trenger mer læremidler og
Stokke formannskap har inn
stilt på at der kjøpes inn lære
midler for 28 000 kroner.

Norges kristelige Ungdoms-
forbund

|fe||  >   • • • •••' «Hp'

skal etablere en avdeling på
Nanset, og Hedrum skolestyre
har vedtatt at foreningen kan
få holde sine møter på Nanset
skole på de vilkår som gjelder
for utlån av skolerom.

Sølvbryllup
kan feires onsdag 14. oktober

av Edith og Arnfinn Madsen,
Cappelensvei 22, Porsgrunn.

brukte jeg STRAX
jeg malte stuen på halve
tiden greide meg med
ett strøk.

•jf unngikk malinglukt
hadde veggene tørre på
20 min.

Permisjoner,
Skolebestyrerne Arne Ystad

ved Sandar framhaldsskole og
Knut Gj ertsen, Store Bergan,
har søkt skolestyret om permi
sjon med full lønn fra 26. ok
tober til 5. desember for å delta

Bryllup feires
lørdag 17. ds. av Anne Lise

Rulnes og Per Andersen.
Vielse i Notodden kirke kl.

16,30. Adresse for dagen: Hotel
Centrum, Notodden.

og bare vasket ren rullen
under springen. 50 år

Malingen som gjør
det morsomt å male

STRAX og alt De ellers
trenger av råd og utstyr
får De hos

i Statens administrasjonskurs
for skoleledere. Det blir opplyst
at kommunen får ordinært
statstilskudd til vikarutgiftene.

Fru Rakel Skjegstad, Åbol,
fyller 50 år idag, 14. oktober.

Sandar Menighetsråds fést
for eldre ble meget hyggelig og

en opplevelse for deltagerne. Dette
var den tredje gamlefesten som
menighetsrådet har holdt, man
innbyr de gamle efter tur.

Menighetspleiens damer sto for
gild servering, det var god under
holdning og koselig stemning hele
kvelden, sier en av de eldste del
tagerne, Mina Sukke, som gjeme
vil takke for feststunden på alles
vegne.

Resterende statstilskudd
til lærerlønn i Sandars fol

keskole 1962—63 er med 365 418
kroner anvist til utbetaling. Det
samlede statstilskudd utgjør vel
1,5 mill. kroner.

(OlAAtfrileAitsch

Breili Sanitetsforening
har høstfest på Sandar ikveld,

Det blir demonstrasjon og film,
Gjønnesvannet i Kvelde har gått over sine bredder og ca. 20 mål havre står under

vann. Potetene var heldigvis berget.SIDE 2. ONSDAG 14. OKTOBER 1964.
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15 ekspedisjoner-
Forts. fra side O reduksjonen i antall nordmenn

beskjeftiget i pelagisk hval
fangst i Antarktis de siste 7 se
songer:

1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65

ha omtrent samme antall
mannskaper som ifjor, mens
det for de tre øvriges vedkom
mende er en liten stigning. «Sir
James Clark Ross» skal således
ha ca. 58 mann mer iår, «Thors
havet» ca. 16 og «Thorshøvdi»
ca. 13 mann mer enn ifjor.
• Nedenstående oversikt viser

6.817 mann
6.152 »
5.377 »
4.557 »
2.028 »
1770 »
1.857 »

Vi gjengir nedenfor en oppgave som viser de pelagiske eks
pedisjoner som skal delta i fangsten i kommende sesong sam
menstillet med antall hvalbåter og antall nordmenn beskjeftiget
ombord. Tallene i parentes gjelder foregående sesong
Norske ekspedisjoner: Antall

nordmenn
(480)
(354)
(499)
(437)

Antall
hvalbåter

Fl. k. «Kosmos IV» 11 (9) ca
» «Sir James Clark Ross» 8 (7) ca
» «Thorshavet» 9 (9) ca
» «Thorshøvdi» 8 (8) ca

480
412
515
450

Total norske ekspedisjoner 36 (33) ca. 1857 (1770)

Utenlandske ekspedisjoner: «Sovietskaya Rossia» 17 (17)
Det hollandske kokeri;
«Willem Barendsz»

De japanske kokerier:
«Kyokuyo Mani No. 2» 11 (11)
«Kyokuyo Maru No. 3» 11 (11)

(11)

Kompletteringsarbeider er
igang ved FMV.s stordokk

Framnæs mek, Værksted har
i de senere år gjennomgått
en moderniseringsprosess, bl.
annet var byggingen av den
nye stordokken et stort skritt
fremover. Dette bildet viser to

av hovedkomponentene ved
verkstedets drift for tiden,
kjøleskipet som er under
bygging, cg stordokken som
kan dokke skip opp til 71000
tonn d. w.

«Nisshin Maru» 12 (12)
«Nisshin Maru No. 2» 12 (12)
«Nisshin Maru No. 3» 10 (10)
«Tonan Maru» 11 (11)

Tilsammen på norske
og utenlandske eks
pedisjoner 182 (190)

«Tonan Maru No. 2» 11 (11) Da oppgave over hvor mange
hvalbåter de japanske og rus
siske ekspedisjoner skal benyil
te denne sesong ikke foreligger,
er tallene for sesongen 1963/64
ført opp.

De russiske kokerier:
«Slava» 11 (11)

Dokkens arbeidsområde utvides «Juri Dolgorukij» 19 (19)
«Sovietskaya Ukraina» 21 (21)

Hvalfangstsituasjonen:
 Helt generelt vil jeg gjerne si at verkstedets anstrengelser
med hensyn til modernisering, av eksisterende anlegg følger en
tidligere oppsatt plan som verkstedets styre har godkjent, sier
direktør Leif Aanderud ved Framnæs mek. Værksted på
spørsmål fra «Sandefjords Blad» om forestående oppgåver ved
bedriften.

det blå med Oslomøtet «Vigan» som skal bli
til «Thorsorien

Helt
O Denne går i første rekke ut på å sette vår dokk nr. 1, som
forøvrig hittil er Skandinavias største flytedokk, bedre istand til
hurtigere å utføre større reparasjonsarbeider som må foretas i
dokk, og som vi håper å kunne konkurrere om hår sådanne ar
beider blir aktuelle. Heri inngår blant annet transport av ma
terialer etc. til dokken og som eventuelt skal ombord eller iland.
Vi har nu kontrakt med firma F. Selmer, Oslo, som nu i løpet
av ca. 2 måneder bygger en ny dokklandgang til dokk nr. 1 ved
siden av den nuværende, slik at man kan kjøre inn i dokken
med 10 tonns lastebil, hvis nødvendig.

Anarki i Antarktis med sovjet russisk hjelp ? } v...
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Det er helt i det blå om det
blir noe hvalfangstmøte i Os
lo ihøst. Det er faktisk fare for
det rene anarki under kom
mende sesongs fangst i Ant
arktis. Den ramme som var
satt for fangsten ved en global
kvote på 8000 enheter, vil ikke
få noen virkning for den sov
jetrussiske regjering har ikke
godkjent den enda dens egne
forhandlere gikk inn for den

på Sandefjordskonferansen.
Heller ikke retningslinjene

for gjennomføring av avtalen
om internasjonale observatø
rer sovjetrusserne godkjent.
De har bedt om et nytt møte
for å drøfte en kvoteavtale.
Det er dette møtet som holdes
i Oslo og efter at underdirek
tør i Utenriksdepartementet,
Gunnar Rogstad, hadde vært
en tur i Moskva ble dette mø
et først berammet til 5. okto-

ber. Norge innbød til møtet og
russerne svarte straks ja.
Imidlertid er møtet stadig blitt
utsatt, fordi japanerne har en
nu ikke svart om de vil være
med på møtet.

Talsmenn for japansk hvai
fangstnæring har stadig ut
talt seg og har bl. a. sagt at de
vil nærmere ha presisert spe
sielle punkter i den norske
innbydelsen. Utanriksdeparte
mentet har imidlertid intet
hørt fra japanerne. Japanernes
syn er at de avtaler som ble
inngått på konferansen i San
defjord, skal respekteres.

0 En annen ting er dokkraner, hvis størrelse og antall det natur-
ligvis kan være mange meninger om. Det er i alle fall sikkert at
1 tillegg til våre egne synspunkter, insisterer endel av våre nu
værende kunder på at verkstedet må anskaffe disse. Og da det
selvsagt er kundene som bestemmer hvor de vil reparere sine
skip, har vi bestilt 2 dokkraner for levering neste høst. Dessuten
er der anskaffet høytrykks vannspylepumper for rengjøring av
skipsbunn samt høytrykks malersprøyter for stoffing av skips
bunn. Ennvidere er det bestilt og levering påbegynt av transport
able sveisehus, opplyser direktør Aanderud. Kommunal drift Forsinket
O I ovennevnte plan inngår flere andre forbedringer og nyan
skaffelser som vil bli satt iverk så snart det er økonomisk for
svarlig. vårtegn

Der er ikke fiksert noen ny
dato for Oslo-møtet men den
russiske delegasjon er klar til
å komme til Oslo på kort var
sel.

Og imens forlater både rus
siske og japanske ekspedisjo
ner hjemmehavnene og går til
feltet. Denne uken går også
den første norske ekspedisjo
nen. Chansene for utveksling
av nøytrale observatører blir
mindre for hver dag.

av barnehavene
komite - utredes

O Disse forbedringer er tunge løft for verkstedet, men vi håper
på tilgang på lønnsomt arbeide fremover og samarbeidsvilje over
hele verkstedet, slik at den tidligere nevnte plan kan gjennom
føres om ikke så altfor lenge.

En beskjeden hvibveisbukett had
de forvillet seg ut i høstmørket i
går kveld. Hvordan denne vårens
gledesspreder har kunnet finne ut
av høstdvalen er mer enn vi kan
forstå, inntullet som vi er i tykke
ulstere og vernende regnkapper.
Om vi har hatt en grønn vinter i
sommer, tyder vel en oktoberhvit
veis på at vi får en grønn vinter'
til, i vinter?

Retningslinjer for lærer
i Sondar

Spørsmålet om kommunal
drift av barnehavene i Sandar
vil nu bli utredet av en komité
som skolestyret skal oppnevne.

permisjoner
Efterat saken ble reist under

kommunestyrets budsjettbe
handling har rådmannen sendt
et brev til skoleinspektøren
hvor det heter at kommunesty
ret anmoder skolemyndighete
ne om, i samarbeide med bar
nehavekomitéen, å utrede
spørsmålet om kommunal drift
av barnehavene i Sandar.

'Miiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiii

IIEnkelte skolestyremedlemmer
har etterlyst faste retningslinjer
når det gjelder innvilgelse av
studiepermisjon o. I. Skolein
spektøren i Sandar har funnet
det aktuelt å ta opp saken i god
tid før neste skoleår og legger
frem forslag til regler for be
handling av permisjonssøknader.

Permisjon på grunn av militærtje
neste.

Permisjon på grunn av offentlig
oppdrag i inntil 2 uker.

Permisjon på grunn av alvorlig syk
dom eller dødsfall i nærmeste fa
milie (ektefelle, barn, foreldre og
søsken) i inntil 3 dager, i særlige
tilfelle i inntil 6 dager (med lønn).

Permisjon av andre grunner i inn
til 3 dager med lønn, i inntil 2
uker uten lønn.
Alle andre permisjonssøknader

skal forelegges skolestyret. Permi

Sandars skoleinspektør er
innstilt på at saken tas opp i
skolestyrefs møte tirsdag.

Det heter i forslaget at kurante
permisjonssøknader avgjøres av sko
leinspektøren. Som kurante søkna
der regnes:
Sykepermisjon i inntil 3 måneder,
Morspermisjon i 3 måneder.

Thor Dahls nyinnkjøpte linjeskip M.s «Vigan» kom igår til
Sandefjord for dokksetting og besiktigelse. Dokksettingen finner
sted fredag, hvorefter overtagelsen vil finne sted. M.s «Vigan»
har tilhørt rederiet H. Ditlef Simonsen, og båten er på 9 250 tonn
d. w. Det nyinnkjøpte skipet vil bli omdøpt til «Thorsorient» og
bli satt inn i rederiets Norse-Oriental Line mellom Australia og
Malaysia.

? f
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sjon på grunn av videreutdannelse
o. 1. gis
 lærere som underviser i 1. klas
se eller i skriftlig fag i avgangs
klasse, gis i alminnelighet ikke per
misjon i lengre tid enn 1 måned.
 Lærere som har tjenestgjort i
kommunen i mindre enn 2 år, gis
i alminnelighet ikke permisjon i
lengre tid enn 2 måneder.
 Søknad om årspermisjon og per
misjon for høsthalvåret må sendes
skolestyret innen 1. mars, søknad
om permisjon for vårhalvåret in
nen 1. september.
 Søker en rekke lærere om per
misjon samtidig, skal skoleinspek
tøren i samråd med bestyrerhe set
te opp en prioritetsliste over sø
kerne.

DR CREYES
§ friske farger, skaper

hygge ved bordet.
Brunette leveres i
komplett frokost-, te
og middagsservice,
samt ildfaste deler.
Delene kan kjøpes
enkeltvis.

festlig service med

ARNE Dette er ULEFOS vedovn nr. 864.
Høyde 66 cm. Varmeytelse 3000 W.

SEPE Stavangerflint gir garanti for
komplettering foreløbig til og
med 1970.

PUTT VEDEN
I EN

UUEFOS-OVN
sr
9REN - MILD

OG DR 0 Y
Se vår «Brunette»-

utstilling.

HARALD LARSEN

En ULEFOS vedovn innfrir
Deres forventninger med
hensyn til god varme og
De finner følgende gode
detaljen
Innvendige støpejerns
brennplater, røkuttak også
på sidene, nøyaktig innstill
bar ventil og sikker effek
tiv dørlukker, samt ildfast
foring i bunnen. Leveres
grønnemaljert.
Se og sammenlign!

Tegnet av arkitekt Finn Bryn.

 Ved oppstilling av prioritetsliste
skal det tas hensyn til søkernes al
der og tjenestetid i kommunen, læ
rersituasjonen ved vedkommende
skoler, hvilke klasser læreme un
derviser, og andre forhold som kan
være av betydning for vurdering av
søknadene.

befalt av tallrike
er og Jordmødre Glassmagasin.

Storgt. 5. - Telefon 62 174
WDM. SCHIbLDBORG A-S - OSLO

TOM ET

ran)
FOR

KKERHETS
SKVID

ULEFOS | VARME
Ul de f grader

ST
ULEFOS JERNVÆRK.

f65/

FORHANDLES AV;

Soart aNyheten går verden rundt Til PN’s høye kontorer -- Til et fly over Det karibi
— Porsvunnet? Hva kan det ske hav

bety? Bababu er fremdeles for
— Kanskje vår utsending har svunnet hva kan ha hendt

begynt å arbeide ham?
Hva tror De, Kirk?

Jernbanealleen 30,
telefon 66 056.
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Medalje- og poengfordel

ing efter tirsdagens øvelser:
Gul! Sølv Bronse M.t «Thorstar» går fredag fra

Framnæs til Aruba f. o.
USA 253
Sovjet 2 11
Polen 1 2
Tyskland 1 1
Japan 1 1
Australia 1
Storbritannia 1
Ungarn 1

M.s «Vigan», tilhørende O. Ditlev-
Simonsen jr., kom i går til Framnæs
for å reparere. Efter utført repara
sjon er det meningen at skipet skal
overtas av A/S Thor Dahl. Efter hva
vi erfarer vil skipet efter overtagel
sen få navnet «Thorsorient». «Vig
an» ©r på 9.250 t. dw. bygd i 1051
ved Kockums mek. Verkstads A/B,
Malmø som verkstedets byggenum
mer 330. Skipet gjør en fart på 16
knop og er utstyrt med en totakts
dobbeltvirkende Diesel MAN-motor.

'ty ' f JV svs£ , t' , '
y/y-yv/yyyyy/yy:-^

' " ''? i"%'
Total 8 8 8

Poeng
«Thorshøvdi»s avgang finner sted

17/10, altså lørdag.
I morgen, torsdag, går de tre

hvalbåtene «Thorfinn», «Tiger» og
«Odd XIII» samtlige av «Thorshøv
di»-ekspedisjonen til fangstfeltet,

«Breda» ventes først fredag.
«Hystad» går til Oslo i dag.
I dag ventes «Rutland I» og «Rut

land II»,

Den uoffisielle poengta
bellen:

USA 61
Sovjet 27
Japan 19
Polen 18
Tyskland 14
Storbritannia 10
Australia 7
Ungarn , 6
Nederland 3
Sør-Korea 3
Canada 2
Tsjekkoslovakia 2
Frankrike 2
Italia 2

Uflaks og seile
Tokyo; (NTB5s olympiaredaksjon) Det ble ikke noen god norsk

seilerdag i Sagamibukten igår heller. Det så lovende ut for Einar Kofoed
og Hans Preben Mehren som seilte seg helt frem til tredjeplass ved passe
ringen av siste merke, men så dreide vinden hele 180 grader og Kofoed
fait helt tilbake til 11. plass i mål.

Dette bilde er hentet fra gårs- sen var ikke heldig i går heller. sveitsiske båten, og måtte ellers
dagens seilas i 5,5-meter-klassen Vi ser Kronprins Haralds Fram vike for den russiske båten for å
der Kronprins Harald skal for- helt til høyre på bildet. Kron- unngå kollisjon og skade på sin
svare de norske farver. Kronprin- prinsen nedla protest mot den Fram.

Taften, eller i morgen tidlig kom
mer «Storesund» fra Bergen med
last.Jeg var så ergerlig at jeg faktisk trampet hull i båten, sa en

skuffet Einar Kofoed efter målpassering. «Løven 3» ligger fortsatt ved
«Thor Dahl-kaien».Vindforholdene var meget ustabile. Det var stor skuffelse også i den

danske seilerleir. Ole Berntsens «White Lady» som gikk først i mål man
dag, måtte nøye seg med å bli nr. 16 av de 23 draker som startet. Dette
er et ganske godt uttrykk for hvor chansebetont de olympiske seilaser
til nå har vært

TRE GULL I TRE OL Lærerne

tar med seg
Dawn Fraser Australias fe

nomenale svømmerske skrev
idrettshistorie med gullskrift da
hun i går vant finalen i 100 me
ter fri-svømming i Tokyo-lekene.
Dermed tok hun sin tredje olym
piske gullmedalje i tre forskjel
lige olympiske leker, og det «*r
hun den første i verden som har
gjort. Hun vant i Melbourne, hun
vant i Roma, og hun vant igjen
i Tokyo.

hun enda hurtigere og fikk no
tert 59,5. Hun innehar seiv ver
densrekorden på 100 meter fri
med tiden 58.9. Inntil i går var
hun den eneste kvinne som har
underskredet minuttet i denne
øvelse i finalen i går greide
også sølvmedaljevinnersken Sha
ron Stouder, USA, å presse seg
under minuttet. Hun fikk tiden
59.9. Bildet viser Dawn Fraser
idet hun går i mål og titter over
mot Sharon Stouder for å for
visse seg om at hun slo henne.

Tippepremiene
Kronprins Harald i «Fram III» i 5,5 meter klassen og Per Jordbakke i

Finnjolleklassen måtte begge ta til takke med niende plasser, og ligger
heller ikke på så gunstige posisjoner etter to seilaser.

Kronprinsen var ute som nr. 12 efter start, hadde seilt seg to plasser
frem ved føx-ste merke og gikk ytterligere frem til åttende og syvende
plass ved de to neste merke-passeringene, men var ikke like heldig mot
slutten.

siste spilleuke ble 12 1. premier å
kr. 38.248 for 12 riktige, 3SB 2. pre
mier å kr. 1282 for 11 riktige og
4098 3. premier å kr. 97 for 10 rik
tige.

Finaler garasjene
Per Jordbakke seilte seg jevnt opp efter en ugunstig startposisjon.

Han var helt nede på 20. plass og lå på 11 plass ved siste merke for
senere å seile seg frem til 9. plass.

200 meter rygg, herrer Det ser ut til at det snart
er på tide å ta opp spørsmålet
om garasjer ved lærerboligene.
Slik det er idag, flytter enkelte
lyrere sine egne garasjer fra bo
lig til bolig og dette er lite hen
siktsmessig og ofte mindre øn
skelig, sier kommunearkitekten
i Sandar. Man bør overveie om
det er mulig å oppføre garasjer
permanent ved iallefall nye
boliger og la leien for dem inn
gå i husleien.

Sandars skoleinspektør er
enig og foreslår at kommunear
kitekten gir skolestyret en nær
mere utredning.

1) Jed Graef, USA 2,10,3 (ny ver
dens- og olympisk rekord), 2) G.
Dilley, USA 2,10,5, 3) B. Bennett,
USA 2,13,1.

BRITISK FbTBALL
1. divisjon:

Liverpool Leicester o—l0—1
3. divisjon:

Swindon Southampton 2—l

Moritz Skaugen med «Monica» i drakeklassen var ute som sjette båt,
men fait ned på 14. plass ved første runding og holdt seg stort sett på
denne plassen helt til mål.

100 m. fri, damer
I semifinalen forbedret hun sin

egen olympiske rekord fra 1900,
til 59.9. 1 finalen i går svømte1. Dawn Fraser, Australia 59,5, 2)

Sharon Stouder, USA 59,9, 3) Kath
leen Ellis, USA 1,00,8, 7) Ann-Chri
stine Hagberg, Sverige 1,02,5.

Norsk medalje i spyd?
Verdensrékordholderen Terje Pedersen og Willy Rasmussen står

foran en meget stor oppgave på Nasjonalstadion i Tokyo onsdag. Vidar
gutten har trukket startnummer 12 og kaster omtrent midtveis i feltet
som består av 27 deltagere, mens Willy Rasmussen har fått det aller
siste startnummeret og kommer altså til å avslutte konkurransen.

i alle kretser nevnes Terje Pedersen som storfavoritten, noe han
seiv I alle fall tilsynelatende tar med den aller største ro. Mange holder
Willy Rasmussen som en farlig «runner up», sikkert er det at i dette
oppgjøret blir det mange om benet. Resultatene i olympiske konkurran
ser viser dssverre en viss tendens til å stemme dårlig overens med ver
densstatistikken, og spydkast er blant de vanskeligste øvelser. Med litt
hell burde begge nordmennene kunne komme inn på poengplass, og
dersom lykken smiler til dem onsdag, kan det faktisk bli to norske spyd
medaljer i innledningsdagen for Tokyo-friidretten.

Vektløfting, lettvekt
1) W. Baszanowski, Polen 432,5 (ny

verdens- og olympisk rekord), 2. Vla
dimir Kalunov, Sovjet 432,5, 3) Ma
rian Zielinski, Polen 420.

RESULTATER
SEILAS

SrS meter, 2. dag: Sandefjords hav

fruer på
1) USA 1277 poeng, 2) Italia 976,

3) Canada 800, 4) Sverige 675, 9)
Norge 323.

Danmarkstur ihøstDrakeseilas, 2. dag:
1) Storbritannia 1463 poeng, 2)

Hellas 1162, 3) Argentina 986, 14.
Norge 317. Hva klarer Berit Det er åpenbart ikke alle hav

fruer som liker vann det våte
været i går bevirket ihvertfall at
det var dårligere oppslutning enn
vanlig om Havfruekiubbens møte
på Kokk- og stuertskolen. Men det
var da vel 3'o medlemmer til stede,
og det var da likevel ikke så dår
lig?

32 damer stiller opp i kvaiifikasjonskonkurransen i lengde, soip går
på Nasjonalstadion onsdag. Berit Berthelsen har trukket startnummer 16,
mens Oddrun Hokland hopper som nr. 6. Blant deitagerne her finner
man verdensrekordhoidersken Tatjana Tsjelkanova fra Sovjet, USA's
Willye White og en annen russisk dame, nemlig Tatjana Talisjeva.

Berit Berthelsen nevnes blant favorittene, og i avisene i Tokyo peker
man på at Tatjana Tsjelkanova ikke har gode kohkurransenerver. Man
regner med at Mary Rand og Willie White kommer til å kjempe om
medaljene sammen med verdensrekordhoidersken, med vår egen Berit
Berthelsen som outsider.

Finnjolleklassen:
1) Tyskland, 2) Hellas, 3) USA,

10. Norge.

Flying Dutchman :
1) Storbritannia, 2) USA, 3) Neder

land, 11. Norge. Havfruene lyttet med interesse
til et rikt kåseri av Hedvig Bertel
sen. Videre drøftet man program
planene for høstens videre virk
somhet. Det er således bestemt at
Havfrueklubben skal på Dan
markstur om ikke så lenge, men
den endelige dato er ikke fastsatt.

OLYMPISK FOTBALL:
Jugoslavia—Marokko
Tyskland—Romania
Iran—Mexico

3—l
I—l
I—l

Statuettutdeling

fredag 13.
november
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I Slu ned
l dommeren \

rri /»• i o
lo tmaler pa

Stadion i dag ?
Hvis været ikke blir for ille og

hvis stadions gressmatte tillater
det, vil det bli spilt to finalekam
per på Stadion i dag. Det er fina
lene i skoleoupen for gymnasiet og
for realskolen som skal awikles,
og efter hva vi har hørt, vil skolens
elever få adgang til å se kampen,
idet de vil få fri før skolen slutter
klokken M. Det er gymnastikklæ
rer Arnesen, som i samarbeid med
en av elevene i gymnasiet, Kjell
Eric Holden, har awiklet denne
fotballcupen. Kampene er spilt i
Bugårdsparken. Blir det tilrådelige
forhold på Stadion i dag, er det
dermed store muligheter for at de
to finalene vil bli spilt med svært
mange tilskuere på tribunene.

Lys på skoleidretts
plassen i Hvarnes

Tyskland og Romania fsloss’ Den 8. desember skal Havfrue
klubben ha julemøte i «Jonas», og
til dette møte er det sendt ut inn
bydeise til de øvrige kvinneforen
inger i byens sjømannsforeninger.
På møtet vil det blant annet bli
god underholdning, og havfruene
håper at oppslutningen om arran
gementet vil bli stor.

       Hvis fotball skal leve videre som olympisk gren, må man ihvertfali
vente en helt annen innstilling til spillets idé enn det man kunne se
under kampen mellom Tyskland og Romania på Komazawa stadion tirs
dag, der de japanske arrangørene ulykkeligvls hadde innbudt omkring
10 000 skoebarn.

Årets utdeling av idrettsmerke
statuetten finner sted i Oslo rådhus
fredag den 13. november, og som
vanlig er det lagt opp et stort pro
gram i forbindelse med denne be
givenhet.

Fredag formiddag møtes statuett
vinnerne til et teknisk åpningsmøte
hvor blant annet en av lederne i
Tokyo vil gi et inntrykk av som
merlekene. Senere på dagen skal
man besøke Alf Bjerckes fabrikk
anlegg, og efter selve utdelingen

Den spanske fjærvekteren Va
lentin Loren var ikke helt fornøyd
med dommeravgjørelsen da han
ble diskvalifisert for uren boksing
i en kamp i den olympiske turuer-
ingen tirsdag, og han ville gjerne
fortsette kampen denne gang
med dommeren som motstander.
Han prøvde straks å starte en di
skusjon med dommeren, men bie
holdt tilbake av sin trener. Da
kamplederen begynte å samle inn
skjemaene fra sidedommerne, klar
te Loren imidlertid å slite seg løs

og løp over til dommeren som
var på den andre siden av ringen.
Dommeren forsto faren og prøvet
å unnvike, men Loren traff ham
med en rett høyre på kjeven.

Hedrum skolestyre sluttet
seg mandag enstemmig til
den anbefaling driftsbestyre
ren ved E-verket har gitt
om tilkobling av lysanlegg
for idrettsplassen ved Hau
genskolen i Hvarnes. De øke
de strømutgifter for skolen,
hvis anlegget kobles til sko
lens strømnett, vil bare bli
ca. 20 kroner.

Kampen som endte uavgjort I—l ble en endeløs serie av ulov
ligheter, hvorav noen ble straffet, men de fleste fikk passere. Litt hjalp
det da den tyske venstrevingen Eberhard Vogel mot slutten av første
omgang ble utvist efter å ha sparket motstanderens målvakt i ansiktet
uten at han seiv hadde chanse til å nå ballen.

Potetopptagning
med fiskegarn

En vittig sjel påsto at bøndene i
Sandar nu må ta opp poteter med
fiskegarn efter det vedvarende
kraftige regnværet.

Pøss bare på at ikke fisken føl
ger med opp!

Dagens øvrige fotballresultater: Iran—Mexico I—l, Marokko—Jugo
slavia I—3.

Intet ungarsk gull i 5-kampTønsberg; Maskinist- ARBEIDSSTUE
I BUGÅRDEN
IGANG I DAG

skole til finalen

i fotballcupen

Sovjet tok tirsdag ledelsen i lagkonkurransen moderne femkamp fra
Ungarn efter at det ungarske laget hadde tapt stort på skytingen. Ungar
eren Ference Tørøk leder klart foran russeren Igor Novikov i individuelt.
Russeren Albert Mokejev var best i dagens skyteøvelse.

Under skytingen inntraff en episode som kommer til å spille en
stor rolle for utgangen av medaljekampen i lagkonkurransen. Otto
Tørøk, en bror av Ference, klarte i en av de fire seriene ikke å få av
fyrt det femte skuddet på de tre sekunder helfiguren viser seg. Istedef
fyrte han av to skudd samtidig så å si da det ble kommandert ild på nytt
av skytelederen.

Bugården Husmorlag setter
igang sitt første arbeidsstuekursus
i dag, kunne Aagot Westby kur
sets leder opplyse på lagets mø
te i går. Der hadde meldt seg langt
flere barn enn man kunne få plass
til på ett Jcursus, og de som ikke
kommer med i første omgang, er
nu ført opp på en venteliste. Man
har fått disponere lokaler på Den
høyere skole, og det er faktisk en
mulighet for at man kan avvikle
to kuTser. Laget skal forøvrig ar
rangere en shoppingtur til Ålborg
i månedskiftet.

På møtet i går fikk man en fin
demonstrasjon av koldtbordets
herligheter.

Tønsberg Maskinistskole, som iår
representerer Norges eldste by i
fotballcupen for sjømannsskoler, er
nu klar for finalen. Tønsberg slo
nemlig Oslo, som på sin side var
representert ved navigatøfene, 4
1 i Teie Idrettspark. Finalen i
denne fotballcupen, som i år spil
les efter nye regler idet kun én
linje utgjør fotballaget, skal anta
gelig spilles i Oslo om 14 dager

blir det den tradisjonelle torskeaf
tetn.

Lørdag er det besøk i Torvgaten
Bad der det blir oppvisning av
svømmere og stupere. Efter frokost
avlegges Oslo Domkirke visitt, med
efterfølgende omvisning på Oslos
idrettsanlegg. Lørdag aften besøker
man Chat Noir, med efterfølgende
avskjedssammenkomst i Oslo Han
delsstands lokaler.

Dette var mulig takket være en automatisk mekanisme på pistolen,
en detalj som bl. a. ikke finnes på svenskenes våpen. Da Tørøks dobbelt
skudd var klarlagt, ble saken overiatt juryen og den besluttet å trekke
Tørøk for 21 poeng, dvs 420 femkamppoeng. For Ungarn betyr det efter
alt å dømme at gullmedaljen i lagkonkurransen går fløyten.på Voldsløkka. Tønsberg vant som

kjent denne cupen i fjor, da laget
slo Sandefjord i finalen.

Hvem blir «årets fotball- Grevling ble tatt
av toget

Natt til i går kjørte et tog over
en grevling og drepte den like ved
Sandefjord jernbanestasjon. Grev
linjen veide 18 kilo og var således
et stort eksemplar av arten.spiller» Sandefjord

Vi minner om nomineringen av
«årets fortballspiller» i Sandefjord
og distriktet. Alt De har å gjøre ar
å fylle ut nedenstående kupong og

sørge for at den er vår sportsredak
sjon i hende senest onsdag 21. okto
ber.

Vestfold Slakteri
kjørte i går igang ferdigmatpro
duksjonen i «ny» fabrikk på Stok
ke, de gamle Stokke Ysteri-lokale
ne presenterte seg på høyde med
et hvilfcet som helst nybygg. Sam
let gulvflate er på vel 1000 kvm.
Produksjonen omfatter kjøttkaker
for slakteriets regning og lapskaus
kjøtt med saus, leverstuing, kjøtt
kaker i saus og steakburger for
Findus’ regning. Både nye og
brukte produksjonsmaskiner er
oppmontert, men produksjonen for
Findus startes først mandag idet
det står igjen en del finpussing og
justering.

5 poeng
Det er stor biilettinteresse for kveldens håndballmøte mellom herre

landslaget og Vestfold Kretslag i Jotunhallen. Arrangørene regner imid
lertid med god plass og at alle interesserte vil få billetter ved inngan
gen. Frisk håndball har imidlertid sterk publikumsappell, se bare på
denne duellen der landslagets Jan Egil Uthberg kjemper med danske
forsvaret.

4 »

3 »

Tamara Press trener systematisk og jevnt for å stå best mulig2 > rustet til hennes tur kommer til å starte i Tokyo. Bildet levner ingen
tvil om at Tamara er en kraftig pike som støter kulen lenger enn noen
annen.SIDE 4. ONSDAG 14. OKTOBER 1964. 1  »
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Skjerpet utkikk efter hval
irk-klrkifirtrkirk-k Itirirkirkitirkis *•>

| Jakt på neder- j
| landske kval- JX jf
* redskaper til }
{ Svalbard- ** . *
| samlinger *

Fangstmannen Hilmar Nøis er na
kommet til Longyearbyen. Han har
reparert fangsthyttene som har
vært hans tilholdssted gjennom 34
sesonger, og samlet inn gamle red
skaper som skal danne grunnstam
men til det ishavsmuseum som han
skal bygge på Andenes.

Nøis har planer om å reise til
Svalbard igjen neste sommer på ny
samlerferd. I første rekke skal han
dla undersøke områdene ved
Grønnfjorden, hvor den første ne
derlandske hvalfangststasjon skal
ha Egget. Nøis vet at det blant an
net finnes primitive harpuner og
andre redskaper i dette området, og
da forråtnelsesprosessen går meget
sent på Svalbard, regner Nøis med
å finne redskaper i god stand.

Grubeselskapet Store Norske har
planer om å opprette ishavsmuseum
i Longyearbyen, og man må kunne
regne med at det vil bli knivskarp
konkurranse om velegnede muse
umsgjenstander fra Svalbard.

KL4R TIL IMMSATS
Sumlar Sparebankeogsa

jS/ømannsflvddinø
En kengurujeger Mens De er på fangst kan vi

utbetale trekk til frnen

betale polisepremier, skatter og avgifter

kjøpe lodder i Pengelotteriet

1— formidle og kjøpe gaver, bøker, blomster, hilsner o.s.v.

oppbevare Deres verdisaker i bankens hvelv.

i nærheten av Perth, Australia,
hadde av en eller annen grunn
gledt seg i flyveruniforin da han
forleden dro på jakt. Dette gjorde
at en annen jeger tok ham for en
kenguru, skjøt og traff. Dog hel
digvis uten livsfarlige skader for
den rammede.

På noen av hvalbåtene er det under utrustningen blitt bygd opp en ekstra utkikkstønne
i tillegg til den ordinære. Den nye tønnen er så rummelig at det er plass til to mann i den,
og her sees hvalbåt «Nortreff» med den nye tønnen rett til høyre for skorstenen. Helt til
høyre øverst den konvensjonelle utkikkstønnen.

Disse og mange andre tjenester kan vi tilby Dem, når De
trekken til oss.

Hvalcupen et populært innslag
i det sandefjordske idretts-liv

Sjømannsmappen utdeles gratis.

Korn innom og snakk med oss fér De drar. Vi står gjerne til
tjeneste.

Med hilsen

SANDAR SPAREBANKFørste hvalcup-turnering
ble arrangert i 1937

TELEFON 66 881.

Hvalflåtens reparasjons
steder før en ny sesong

Kosmos IV har vært hvalcupens beste lag
Hvalcupen— den årlige fotballturnering for hvalfan

gerlag har i en lang årrekke vært et populært og origi
nalt innslag i det sandefjordske idrettsliv. Denne turnering
kom så smått i sving for første gang i 1937, men de to føl
gende år ble det arrangert ordentlig cuptumeringer. Så
satte krigen en stopper for videre arrangements, men alle
rede i 1947 ble tradisjonen tatt opp igjen, og fra dette år, og
frem til og med 1963 ble det hvert år arrangert hvalcup.
Det stadig lavere antall norske hvalfangst-ekspedisjoner
gjorde det imidlertid efterhvert stadig vanskeligere å ar
rangere turneringen, og iår ble for første gang ingen hval
cup avviklet. Det er vel også lite trolig at hvalcupen vil bli
gjenopptatt noe mer?

Vi gjengir nedenfor en oppgave som viser ved hvilke verk-
Det ble kjempet om usedvanlig mye flott sølv i Hvalcupen, og det var,

visselig nok, ikke bare den seirende, men også den tapende finalist,
som fikk nyde godt av premiebordet.

steder hvalfangstflåten har reparert sommeren 1964:

Flytende kokerier:
na» var igjen i finalen der «Kosmos
IV» seiret 5—2. Laget besto av Arn
ulf Norum, Rolf N. Pettersen (Møl
ler), Paul Paulsen, Finn Nilsen,
Thorbjørn Svenssen, Nils Fehn, Leif
Hansen, Einar Gleditsch, Einar Olaf
sen, Sigbjørn Sondresen og Leif
Holand.

• Endelig «Thorshammer» A/S Framnæs mek. Værksted Thorshøvdi, Sir James Clark
A/S Akers mek. Verksted Ross, Thorshavet, .Kosmos IV.
Kieler HOwaldtswerke A. G,

10 år efter at «Thorshammer»
spilte sin første finale og tapte,
var «Hammern» endelig igjen klar
for sluttoppgjøret og vant. Mot
standeren var «Norhval» som ble
banket 5—2. «Thorshammer» stilte
med dette laget:

Det var Sverre Enge og Hans
Berntsen, begge dengang med
«Vestfold», som i 1937 ga støtet til
det som senere skulle bli Hvalcu
pen. Også sommeren 1937 ble det
spilt endel kamper, men det var
først året efter at den første hval
cup gikk av stabelen.

ikke helt godt for Sandefjords-gut
tene som tapte I—o for «Pelagos».

Hvalbåter:
A/SFramnæs mek. Værksted Thoris, Thorglirat, Enern,

Seksern, Thordønn, Star X,
Star IX, Star X, Star XI.

Thorslep, Thorørn, Thorgry,
Thorgeir, Thorkild, Odd XIII.

Nebb.

• Grytvikens første
mesterskap

«Kosmos IV» var i finalen også
det efterfølgende år; men det ville
ikke lykkes denne gang heller.
Motstanderen var Grytviken som til
slutt gikk av banen med seier 4—3.

• «Kosmos IV»
to ganger til

Kjell Larsen, Kjell Hansen, Bjørn
Nerlie, Trygve Aandahl, Sverre An
dersen, Kjell Ringdal, Giinther
Wolf, Tor Andersen, Arnold Braa
then, Knut Nilsen og Ragnar Fjeld
bo.

Havets mysterier.
«Skitabrudne barn på en flåte»

rapporterte utkiksmannen på en
patruljebåt utenfor den japanske
kyst. Kursen ble lagt om og båten
satte farten opp. Besetningen kun-'
ne høre hjerteskjærende skrik over
vannet. Da man kom frem, fant
man fem bløte og elendige aper som
satt sammenkrøpne på to trekasser
midt ute på havet. Hvordeles de er
kømmet der, vet ingen uten de seiv,
men de har av gode grunner ikke
fcunnet forklare seg om det. De var
imidlertid ute av seg av lykke over
redningen.

Kamfjordverven -)
Både i 1955 og 1956 erobret «Kos

mos IV» mester-titelen og tok såle
des tre strake mesterskap som ga
laget et dryss av flotte vandrepo
kaler til odel og eie. I 1955 ble
«Hoss» slått 3—2, året efter ble det
4—2 over «Balaena».

Sarpsborg mek. Verksted A/S
Kaldnes mek. Verksted A/S
Rolighets Verft, Larvik 1 )
Drammens Slip & Verksted

Thorfinn, Tiger.
Nortreff.
Star IV, Star V, Star VI,

• «Vestfold» første
hvalcup-mester • «Ross» avslutter.

Det var primus motor’enes egen
skute, «Vestfold», som gikk til topps
i 1938 og således ble den første
hvalcup-mester. Finale-motstande
ren var «Skyttern».

Aret efter var «Vestfold» igjen i
finalen, men denne gang var det
«Ole Wegger» som strøk avsted med
mester-titelen.

• «Norhval» igjen I 1962 tok Ross sitt tredje mester
skap. Finale-motstander var Gryt
viken som ble slått så overbevisan
de som 7—2.

I 1951 var igjen det sterke «Nor
hval»-laget klart for finalematch.
«Thorshammer» var den andre ak
tøren i slutt-oppgjøret, og det ble
seier til «berlinerne» med 3—l. Det
skulle gå 10 år før «Hammem»
igjen var i finalen men da ble
det seier.

Star VII.
Thordr, Thorarinn.
Asbjørn Larsen, Arne Skontorp

Leif Welding, Milliam Kihl,
Arnfinn Bergan, Kos 48,
Kos 50, Kos 53.

Cape Town
The Union Whaling Company

Limited, Durban• Nye finaler for «Firern»

I 1957 var «Kosmos IV» igjen i
finalen, men denne gang fikk «Ba
laena» revansje og vant 2—l. Året
efter ble imidlertid «Norhval» fi
nale-utklasset av «Kosmos IV» som
seiret overbevisende s—o.

• «Thorshøvdi» igjen
Og så er vi fremme ved 1963 som

er det foreløbig siste år hval
cupen er arrangert. Tidligere hadde
det vært nødvendig, på grunn av
stadig færre deltagende lag, å gå
over til en blanding av serie og cup,
men fortsatt med finale. Ifjor ble
det spilt ren serie, med bare tre
lag med, og «Thorhøvdi» gikk til
topps foran «Ross» og «Thorshavet».

1) Dokking ved Framnæs mek. Værksted.

• «Norhval» første
efterkrigs-mester

1945 og 1946 lot det seg av lett for
ståelige grunner ikke gjøre å av
vikle noen hvalcup, men i 1947 var
det igjen full fart. Det var «Nor
hval» og «Hoss» som møttes i den
første efterkrigsfinale, og Larviks
laget vant 4—o.

• «Ross» tar sin første titel
Finalen i 1952 ble spilt mellom

«Sir James Clark Ross» og «Kosmos
IV» de to lag som har satt dy
pest spor efter seg i hvalcupen. Det
ble 3—2 og mesterskap til «Ross»
som i finalen stilte med dette mann
skapet:

Finn Aarde, Alf Sundby, Ragnar
Hansen, Frank Hauge, Thor Han
sen, Thorbjørn Simonsen, Ame Pe
dersen, Thor Baust Berntsen, Arvid
Jensen, Kjell Hem og Rolf Aarøe.

• «Thorshøvdi»
til topps

I 1959 dukket et nytt lag opp i
toppen. Det var «Thorshøvdi» som
i sin første finale vant 2—l over
«Balaena» efter ekstraomgangen
«Høvdi»-laget hadde denne sammen
setning:

Plerre.

Familien Flintstone
• Ren Tønsberg-finale

Alf Hansen, Arthur Granerød, Øi
vind Johansen, Martin Andersen,
Bjørn Nerlie, Nils Fehn, Birger Aas,
Per Hansen, Per Fimland, Frank
Ødegård og Haakon Gulliksen.

I 1948 lyktes det intet Sande
fjords-lag å kjempe seg frem til
slutt-oppgjøret. Det ble dette år en
ren Tønsberg-finale med «Antarctic»
og «Balaena» som aktører. «Bala
ena»-karene viste seg som de desi
dert sterkeste og vant hele s—o.

og deres venner Barney og Betty
starter på sin femte sesong i ame
rikansk T.V. De er fortsatt like po
pulære som før til tross for kon
kurransen fra Jetsons og andre se
riefigurer. Det mest sensasjonelle
som er hendt i familien Plintstones
historie er at de har fått den før
stefødte, lille Pebbles som allerede
er den T.V-idoi som får den meste
beundringspost i U.S.A. Hennes
post er hver uke like stor som den
barnestjernen Shirley Temple fikk
for 30—40 år siden, og det vil ikke
si så lite! En annen nykomling i
serien er Bam-Bam Bette og
Barneys lille kraftkar av en sønn.

• «Ross» påny,
«Ross» var i finalen også i 1953,

og denne gang ble det mesterskap
nummer to til de sterke karene.
Finale-motstanderen var «Balaena»
som ble slått 4—2.

• «Kosmos IV» igjen
1960 skulle bli siste gang «Kos

mos IV» laget sprell i hvalcupen.
Fjorårskometen «Thorshøvdi» var
også dette år i finalen, men
«Firém» vant med 3 mot 2. Det var
«Kosmos IV»s femte mesterskap.

• «Kosmos IV»s
første finale

I 1949 spilte «Kosmos IV» - seg
frem til sin første finale i hvalcu
pen. Det skulle ikke bli den siste!
I debut-finalen gikk det imidlertid

• «Kosmos IV»s første
mesterskap

«Kosmos IV» sikret seg sitt første
hvalcup-mesterskap i 1954. «Balae

PARTSGRUNNLAGENE
for sesongen 1964/65

O ~ / o\

Transistorplagen
er nå avsfcaffét i alle Londons par
ker. Det britiske arbeidsdeparte
ment har bestemt at man herefter
ikke får medbringe transistorappa
rater i byens parker. Ved alle inn
ganger til parken er det slått opp
plakater med beskjed om forbudet.

Nedenfor er gjengitt en oppgave som viser ekspedisjonenes
partsgrunnlag sesongen 1964/65:

Partsgrunnlag for olje; Jeg elsker å gå omkring i mine
egne tanker.

Da går du ikke så veldig lange
turer, antar jeg.

«Kosmos IV» 69 000 fat
«Sir James Clark Ross» 63 000 »
«Thorshavet» 68 000 »
«Thorshøvdi» 59 000 »

v- fv A

7i
å

Por «Kosmos IV» er man blitt enige om å overføre 35 %
av beregnet part til part av biprodukter, mens man for «Sir
James Clark Ross», «Thorshavet» og «Thorshøvdi» er blitt enige
om å overføre 20 %.

Vatikankonsilets
besliitninger

og pressemeddelelser skal nå også
offentliggjøres på kinesisk. Hittil
har man holdt seg til fonuten
latin italiensk, fransk, engelsk,
tysk, spansk, portugisisk, polsk og
arabisk. Det har vist seg nesten
umulig å få for alle deltagerne for
ståelig og lett oversettbare latinske
tekster.

Partsgrunnlag for biprodukter:
«Kosmos IV»
«Sir James Clark Ross»
«Thorshavet»
«Thorshøvdi»

13 500 enheter
8 000 »

15 500 »
13 800 »

Slik ser propellen til hvalbåten «Nortreff» ut efter at den har gjennomgått sin årlige opp
pussing. Propellen er av rustfritt stål. Mannen ved propellen er Hans Tveiten, Framnæs mek.
Værkste-

Nå,
Jod;

tålte dt
i, sjøen
vsnrre m

i sjøen?
tålte jeg fint det

CT d bølgene.

sender
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Nesten 6 mill.

kroner til kurs

for våre første

reisgutter
Posten «kurs for førstereis

gutter» er i statsbudsjettet
for 1965 ført opp med 5,95
mill. kroner mot 5,75 for in
neværende år. Til ekstraordi
nære tilskudd til utstyr med
videre for den videregående
sjømannsopplæring, er det
foreslått bevilget 2,1 mill,
kroner.



Det er et godt
med de norske

utvalg film MILLION TONS DWT.av
FOR THE

kokeriene SEVEN SEAS
1963 NEWBUILDINGS PER. DEC. 1963

Hoe for enhver smak på hvai
fangernes kinoplakater vanligvis

M/S AINO
M/S ARICA
M/S BANDAK
M/T BELLO
M/S BERNHARD
M/T BUGANDA
M/S DAGEID
M/S DUX
M/F GEDSER
M/S LONG LINES
M/T MAGNA
M/S NORBETH
M/S NORBU
M/T POLYCASTLE
M/S SANDAR
M/S SKAGATIND
M/S TRYVANN
M/S WILMARA

BULKCARRIER
BULKCARRIER
BULKCARRIER
MOTORTANKER
BULKCARRIER
MOTORTANKER
DRY CARGO
DRY CARGO
CAR/PASSENGER FERRY
CABLE LAYER
MOTORTANKER
DRY CARGO
BULKCARRIER
MOTORTANKER
DRY CARGO
DRY CARGO
DRY CARGO
BULKCARRIER

f~ 1 1 1 1 1 1 1 1 4- 1 1 U

De fire norske hvalkokeri
er, «Kosmos IV», «Sir James
Clark Ross», «Thorshavet» og
«Thorshøvdi», får med seg
et pent utvalg av filmer, når
de om kort tid setter kursen
for antarktiske farvann. Hver
ekspedisjon får med 12—13
såkalte helaftens spillefil
mer samt endel kortfilmer.—
Noen av siste sesongs filmer
vil bli sendt ut påny, men
selvsagt nu med en annen
ekspedisjon, opplyser kino
sjef Henrik Sandberg.

krigen. J. Arthur Rank har an
svaret for «Fartens våghalser».
Hovedrolleinhehaver er Anthony
Steel.

denne titel dreier seg da også
om et bankrøveri.

Kim Novak, Jack Lemmon og
Fred Astaire spiller i «Den be
ryktede vertinne». Lystspillet
«Født igår» med Judy Holliday
og kriminalfilmen «Hele sann
heten» med Gianna Maria Ca
nale, Stewart Granger, Donna
Reed og George Sanders skal
vises ombord på et norsk kokeri.
Videre kommer de tyske filme
ne «Alle liker Peter», og «Bus
siness, show og røde roser» med.
Og kolleksjonene vil oihfatte
«Farlig mann er løs», «Seier
ens pris», «Likevel dømmer du»,
«Jaget av opprørere» og «Kode
98». Kortfilmene blir vesentlig
tegnefilmer, musicals, naturfil
mer etc.

Tony Curtis og Sidney Poi
tier har hovedrollene i Stanley
Kramer-filmen «Lenken».

TOTAL FOR 1963 436 899 TONS DWT. 1955
En god latter vil nok Jerry

Lewis berede hvalfangerne i
filmen «Jerry lager virvar». De
som liker tysk romantikk kan
hygge seg i selskap med Romy
Schneider og Paul Hubschmid,
som har hovedrollene i «Det før
ste kyss». «Skudd i blinde» er
ikke fullt så romantisk. Den
skal heller kunne betegnes som
dramatisk, og Lew Ayres og Te
resa Wright har hovedrollene,

«Pengene på bordet» lyder
som en trusel, og filmen med

Projects - Conversions - Purchase/Sale - Marine Electric -

Repairs/Classification - Supervision - Report Analysis.

ABHESEW, CHBISTEHSIH t CO. AJS - AKHtSEW CHBISTEHStH ftSMITH ltd.
De norske filmene er svært

populære, men alle er dess
verre ikke fremstillet i 16
mm. kopier, Ifjor fikk hval
fangerne se «Bustenskjold»,
«Sønner av Norge», «Sønner
av Norge kjøper bil», «Ope
rasjon Løvsprett» og «Bus
sen». Etpar av disse filmene
blir sendt ut iår igjen. Av de
nye filmene vil det forhå
pentlig lykkes å få «Kupet» i
en 16 mm kopi.

CONSULTING MARINE ENGINEERS AND NAVAL ARCHITECTS

EST. 1915 90 Grey St. Newcastle on Tyne
Tlgtv. «Specific»

Teiephone: 28 711

Kongensgate 6, Oslo
Tlgr.: «Specific»

Teiephone; 41 02 26

Hvor meget vil hval
fangerne beregnings
messig tjene 1964/65 ?

stent, Maskinmaterialfor
valter, Dekksmaterialfor
valter, 3. kokk, 2. repara
tør, Tørker
Gruppe VI:
Skjærer,Bensagmann, Kje
letømmer, Sykepasser, Mes
sesjef, 2. pumpemann, Sa
longstuert, Sliper, Hakke
mann
Gruppe VII:
Matros, Fyrbøter, Smører,
Tankarbeider, Lokkeskruer
Assistent for stuerten,
Elektrikerassistent, Tekni
kerassistent
Gruppe VIII:
Arbeider, Oppslager, 2. se
paratør, Vaskerimann, 2.
ekstraktør, Bakeriassistent,
Pølsemakerassistent
Gruppe IX:
Lettmatros, Smøregutt,
Hjelpearbeider
Gruppe X:
Jungmann, Byssegutt,
Hjelpegutt
Gruppe XI:
Salonggutt, Messegutt,
Lugargutt, Dekksgutt,
Maskingutt
Gruppe XII:*)
Salonggutt, Messegutt,
Lugargutt, Dekksgutt,
Maskingutt
Maskinsjef
1. maskinist
2. » \
3. »
4. »
Overstyrmann
1. styrmann
2. »

6 433 5 818 12 251

Vi skal lier nevne en del av
de filmene ekspedisjonene får
med seg ihøst, dog uten å røpe
hvilket kokeri som får låne de
enkelte filmene.

Leslie Howard og Ingrid
Bergman skal en tripp til
fangstfeltet med «Intermesso»,
Frank Sinatra slår følge i sin
egen film «Johnny Concho»,
som efter programbladet å
dømme er en vaskeekte western.
Ingrid Bergman har den kvin
nelige hovedrollen i Hitch
cock-filmen «Notorious» og som
motspiller har hun Cary Grant.
«Mannen fra Scotland Yard»
skal være en riktig gyser med
William Sylvester og Mai Zet
terling i de største rollene. Til
hengere av Bob Hope og Lucille
Ball kan bare håpe at filmen
«På vift skjønt gift» kommer
med i d e r e s filmkolleksjon.
Ingrid Bergman er hovedrolle
innehaver i nok en film, idet
hun spiller mot Yves Montand i
Anatole Litvak’s filmversjon av
Francoise Sagan’s bestsellerro
man «Liker De Brahms?»

Vestens pionerer, indianere
og den meksikanske armé stø
ter sammen i voldsomme opp
gjør i «California trail». Med
til Sydishavet kommer også
Rank-komedien «En doktor for
elsker seg» og Hitchcook-filmen,
«Trollbundet», hvor Ingrid
Bergman’s navn nok en gang
står øverst på plakaten. Her
er Gregory Peck motspilleren.

6 132 5 413 11 545

Vi bringer her en oppgave som viser hyre pr. måned, hyre
i 7 måneder, beregnet part samt beregnet fortjeneste for hval
fangerne sesongen 1964/65 for de enkelte grupper og stillinger
ombord.

KOKERI
Gruppe/Stilling: Hyre Hyre i Beregnet Bereg

pr. måned 7 måneder part net
fortj.

Kr. Kr Kr. Kr.

5 852 5 109 10 961

5 565 4 749 10 314
Gruppe I
Stuert
Gruppe IB

1477 10 339 10 336 20 675
3 934 3 461 7 395

Sjefelektriker
Gruppe II

1406 9 842 9 845 19 687

1. radio-telegrafist
Gruppe 118

1220 8 540 8 248 16 788 2 513 2 132 4 645

Radio-, radar-, asdic- og
gyrotekniker
Gruppe 111
1. smed
1. kokk

1158 8106 7 833 15 939

menn skal nu gå over til en ny
merkemetode, som vil kunne gi
nye og verdifulle opplysninger
ora hvalen og dens vandringer.
Hvalene skal forsynes med ra
diosendere i miniatyr som blir
drevet ay dyrets kroppsvarme.
På denne måten vil det bli mu
lig å studere hvalens bevegelser
hvor den enn måtte ferdes.

2 093 1813 3 906

Hvolen skall
radlomerkes?|

2. radio-telegrafist
Planformann
Gruppe IV
1. båtsmann, 1. koker, 1
flenser, 1. lemmer, 1. tøm
mermann, 1. separatør, 1.
dekantermann, 2. kokk,
Nattkokk/2. smed, 3. radio
telegrafist, 1. reparatør,
Tankformann, Baker, Pøl
semaker, 1. ekstraktør 1 001
Gruppe V
2. båtsmann, 2. tømmer
mann, ,2. koker, 2. flenser,
2. lemmer, 2. dekanter
mann, Altmuligmann, Don
keymann, Pumpemann,
Motormann, Maskinassi-

1 035 7 245 6 778 14 023

rirkirkiri      
I de senere år er over 6 000

hval blitt merket med metall
plater som ikke kan ruste. En
rekke land har foretatt denne
merklngen. Merkingen har
imidlertid ikke vært så verdifull
man kunne ønske, da den ikke
forteller noe om hvor hvalen
har oppholdt seg i tiden mellom
merkingen og fangsten.

Sovjetrussiske vitenskaps-

Harold Honse,
7 007 6 562 13 569 3. »

4. »pensjonert postmester i  Brisbane,
Australia, forbauset sine venner
med at han tross sine 67 år, holdt
på å få en ny tann. En tannlege som
undersøkte saken nærmere, fant at
«tannen» var en granatsplint fra
den første verdenskrig som House
hadde deltatt i!

HYALBAT
Stuert
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist* *)
Asdic-operatør med en se
songs tjeneste som sådan 1066 7 462 5 761 13 223
Matros 919 6 433 5 761 12 194
Maskinassistent 924 6 468 5 832 12 300
Elektriker 1 006 7 042 6 392 13 434
Motormann 902 6 314 5 697 12 011
Fyrbøter 885 6 195 5 517 11712
Gruppe VIII 820 5 740 4 975 10 715
Gruppe IX 637 4 459 4 117 8 576
Gruppe X 503 3 521 3 321 6 842
Gruppe XI 326 2 282 2 133 4 415
Gruppe XII*) 266 1 862 1 746 3 608
Maskinsjef 1421 9 947 9 330 19 277
1. maskinist 1 185 8 295 7 514 15 809
2. maskinist 1 036 7 252 6 153 13 405
Overstyrmann 1 264 8 848 8 619 17 467
1. styrmann 1 068 7 476 7 062, 14 538
* Førstereisgutter (uansett stilling) som er under 18 år når for

hyring finner sted.

Richard Widmark har hoved
rollen i «Til ytterste grense»,
hvis stoff er hentet fra Korea

1035
1 066
1066

7 245
7 462
7 462

6 778
5 761
6 052

14 023
13 223
13 514
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** Med 3 sesongers tjeneste i selskapet og stillingen,

ANDERS ABRAHAMSEN
Fevang pr. Sandefjord.

Telefon: Fevang 70048

Spesialitet: Flensekniver, skjølper,
rompespader, linekuttere.

SKiBSBYiiGeRI OG SKIBSREPARASJONSVÆitHd icD

• Flytedokk for fartøyer opp til 75.000 t. d.w.
• Flytekran med 120 tonns løfteevne.

Norges eldste spesial værksted for kvalfangst

A/S Framnæs mek. Værksted
Telefon 63 911 (Centralbord) Telegramadresse: «VÆRKSTEDET»

Kva skjuler seg under 3

km tykk is i Antarktis?

Amerikanske forskere skal nu utforske

de siste ukjente områder ved Sydpolen

Ti amerikanske forskere skal i desember begi seg ut på før
ste del av en 8 000 km. lang tur for å utforske de siste ukjente
områder av Antarktis.

Ekspedisjonen som skal ledes av dr. Charles R. Bentley, en
geofysiker fra Wisconsin-universitetet, skal gå tvers over det
store området mellom Sydpolen og Dronning Mauds land. Målet
er å finne ut hva som skjuler seg under isen som på sine steder
skal være minst tre kilometer tykk. Den skal også studere is- og
værforholdene, og gjøre andre videnskapelige observasjoner.

Ekspedisjonen må gå over et polarplatå med en gjennom-
snittshøyde på nesten 3 000 meter. De skal bruke beltebiler og hå
per å ha tilbakelagt nærmere 1900 km. innen utgangen av ja
nuar 1965 da den regner med å være fremme ved Rio Baudouin,
den belgiske stasjon på kysten.

J
c/w

HVALFANGSTUTSTYR
INDUSTRIUTSTYR

APPARATBYGGING
KONSTRUKSJONER

SS2

f
ARBEIDER FOR INDUSTRIEN

CORNELIUSSEN MEK. VERKSTED



Bestyrere, offiserer og skyttere
på norske ekspedisjoner 1964/65
Enkelte forandringer fra ifjor
på listene over hval-skytterne

Anders Jahre,

Sandefjord

HVALBÅTER :

«Kos 55»; Arne O. Jensen,
Fredrikstad

FL k. «Kosmos IV» «Arne Skontorp»: Gunnar
Christensen, Nøtterøy

«Asbjørn Larsen»: Georg
Solberg, Sem

«Leif Welding»: Trygve Nil
sen, Engalsvik, Onsøy.

Kaptein og bestyrer: Karl
Gran, Sandefjord

Maskinsjef; Gunnar Galte
land, Sandar

Overstyrmann: Ludvik Hel
gesen, Vangen, Løten

Overstuert; Ivar Hagtvedt,
Sandar

Listen over offiserer og skyt
tere på hver enkelt av de fire
norske hvalfangst-ekspedisjo
ner som skal i fangst komxnen
de sesong, viser enkelte foran
dringer fra ifjor. Karl Gran og
Rudolf Ranberg skal iår som
ifjor være kaptein/bestyrer på
henholdsvis «Kosmos IV» og
«Sir James Clark Ross». Nils
Larsen som foregående sesong
var kaptein/bestyrer på «Thors
havet», flytter iår over til
«Thorshøvdi» (hvor Thorvald
Hansen ifjor var kaptein og be
styrer), mens Finn A. Ranberg
igjen blir å finne som kaptein/
bestyrer på «Thorshavet».

«Kosmos IV»-ekspedisjonen
skal kommende sesong benytte
11 hvalbåter (derav 3 bøyebå
ter) mot ifjor 9 (2). Inn som
nye skyttere kommer iår Chris
tian Henriksen, Stokke, Kåre
Marthinsen, Durban, og Henry
Charlesen, Stavern, (bøyebåt),
mens Rolf Olsen, Gresvik, ikke
blir med denne sesong.

«Sir James Clark Ross» skal
iår fange med 8 båter som er 1
mer enn foregående sesong. Nye
skyttere på denne ekspedisjon
blir iår Thorleif Jensen, Nøtter
øy, Odd Albert Arvesen, Onsøy
og Ole Mørk, Sandar, (bøyebåt).
Ole J. Johansen, Sandar, som
hadde bøyebåt foregående se
song, skal iår ha «Star V», mens
Asbjørn Andersen, Engalsvik og
Alf S. Karlsen, Tjøme, ikke er
med iår.

skyttere ved denne ekspedisjon
iår blir dessuten Hans Bech
mann, Cape Town, og Einar
Henriksen, Sandar, (bøyebåt).

«Milliam Kihl»: Christian
Henriksen, Stokke

«Arnfinn Bergan»: Kåre Mar
thinsen, Durban

«R 1»; Knut B. Hansen,
Nøtterøy

«R 3»; Asbjørn Marthinsen,
Sandar

A/S Thor Dahl,

Sandefjord

Fl.k. «Thorshøvdi» 30 tonn poteter «Kos 53» (bøyebåt): Anton
Ellefsen, Høyjord

«Kos 50» (bøyebåt): Erling B.
Hansen, Nøtterøy

«Kos 48» (bøyebåt): Henry
Charlesen, Stavern.

Kaptein/bestyrer Nils Larsen.
Maskinsjef Alf Lollik Ander

sen.
Kokeri-maskinsjef/ forsøksle

der Nils Erling Olsen.
Overstyrmann Thorleif Tjønn

ås.
Stuert Odd Borge Larsen.

Hvalfangeraktieselskapet
«Rosshavet»

SandefjordHVALBÅTER :

«Thorarinn», Per Stokke, Cape
Town. FL k. «Sir James

Clark Ross»
«Thorslep», Martin Olsen, En

galsvik p. å.
«Thoris», Hans Bechmann,

Cape Town.
«Thorørn», Erling Haugen,

Sandar.

Kaptein og bestyrer: Rudolf
Ranberg, Sandar

Overstyrmann: Knut H.
Gjertsen, Sandar

Maskinsjef: Henry Haugen,
Sandar

Overstuert: Sigurd Borge,
Sandefjord

«Thorgry», Kjell Steen Han
sen, Helgeroa.

«Thorfinn», Leif Fon, Eik pr.
Tønsberg.

«Tiger» (bøyebåt), Einar Hen
riksen, Sandar.

«Odd XIII» (bøyebåt), Herleif
Nilsen, Helgeroa.

I ærbødighet for en fars minne
HVALBÅTER :

Ekteparet Reidun Petersen
har flott samling om og Antarktis

«Star I»/ Thorleif Karlsen,
SandarSåvel «Thorshavet» som

«Thorshøvdi» - ekspedisjonen
skal benytte samme antall hval
båter iår som ifjor, nemlig
henhoidsvis 9 og 8, begge 2
bøyebåter hver. For «Thorsha
vet»s vedkommende legger man
merke til at hverken Elling Nil
sen, Råde, eller Theodor Augen
sen, Onsøy, skal ut iår. Per
Stokke, Nøtterøy, og Kjell Steen
Hansen, Helgeroa, er flyttet over
til «Thorshøvdi», og nye skyt
tere på «Thorshavet»-ekspedi
sjonen iår blir Ansgar Flaatten,
Cape Town," Arne Mikalsen,
Nøtterøy, Tor Vermeli, Sandar,
(på «Thorshøvdi» ifjor) og Ole
Amundsen, Nøtterøy.

Når det gjelder «Thorshøvdi»-
ekspedisjonen, skal Ragnar
Bjørnevågen, Fredrikstad, ikke
ut iår, og heller ikke Hermann
Berntsen, Cape Town, og J.
Chr. Olsen, Jeløy. Tor Vermeli
bytter altså over til «Thorsha
vet», mens som nevnt Per Stok
ke og Kjell Steen Hansen blir
nye på «Thorshøvdi» iår. Nye

Fl.k. «Thorshavet» «Star IV»; Thorleif Jensen,
Nøtterøy

«Star V»; Ole J. Johansen,
Sandar

Kaptein/bestyrer Finn A.
Ranberg.

Maskinsjef Øivind Bakke.
Overstyrmann Kjell A. Chri

stensen.
Stuert William Døvle Røyeng.

Har fra synåler til mammut-tann og fra frimerker til menyer«Star VI»: Arnulf Stensønes,
Skotland

«Star VII»: Odd Albert Arve
sen, Onsøy

«Star IX»: Ragnar Hem,
Åsgårdstrand.

«Star X»: Gunnar Hansen,
Stokke
, «Star XI» (bøyebåt); Ole
Mørk, Sandar.

Maten er halve fø’a, heter det,
og poteter hører selvsagt med.
Førstekokk Birger Jonassen,
Tjøme, stuer her på plass den
siste kassen av 30 tonn poteter
«Kosmos V» hadde med seg ved
avgangen.

Budet: ( Du skal hedre din far og din mor, kan forståes på
mange måter. Ekteparet Reidun og Max Petersen på Teie, ny
lig tilflyttet fra Bergen, har bl. a. latt aktelsen overfor fedrene
gi seg i en ganske intens og imponerende interesse for
alt om Antarktis og Arktis. Kilden til denne interessen er nok at
Roald Amundsens høyre hånd på alle ferder, Helmer Hansen,
er far til fru Petersen. Ekteparet har overtatt alle Helmer Han
sens konkrete minner fra ferdene og tar vare på dem med en
pietet som vel bare kan sammenlignes med den ærbødighet
overfor relikvier som den katolske kirke har. Og disse Helmer
Hansens minner er en ganske enestående samling og Hansen
seiv må ha vært meget flink til å ta vare på alle ting, ned til
de aller minste.

ve hovedemnet har interessene
forplantet seg til mange be
slektede emner.HVALBÅTER :

Et stort fotoarkiv har de og
så. På en vegg henger portret
ter av en rekke polarforskere.
Kjent navn blant de portreterte
er Sir James Clark Ross søm ga
navn til Rosshavet og til den
kjente hvalfangstekspedisjonen
fra Sandefjord.
# Tusenvis av kroner er brukt
til innkjøp av aviser, bøker og
frimerker som har motiver fra
polarferdene.
#5 dagbøker er i behold efter
Helmer Hansen, og de innehol
der opptegnelser som aldri er
blitt offentliggjort. Det faller
da naturlig å spørre Max Peter
sen om han ikke har tenkt på
å få utgitt noe av alt dette stof
fet i bokform, f. eks. en biogra
fi over Helmer Hansen.

«Nortreff», Finn Ellefsen,
Cape Town.

«Thordr», Ansgar Flaatten,
Cape Town.

' «Thorgeir», Arne Mikalsen,
Nøtterøy.

«Thorglimt» Alf Andreassen,
Husøy, Tønsberg.

«Enern», Einar Abrahamsen,
Sandar.

«Nebb», Tor Vermeli, Sandar.
«Søksern», Ole Amundsen,

Nøtterøy.
«Thorkild» (bøyebåt), Hj. An

dreassen, Sandefjord.
«Thordønn» (bøyebåt), Reidar

W. Olsen, Sandefjord.

Ekteparet Petersen bor i et
trehus i Teglverksveien, og
et av deres store problemer er
å få plass til alle samlingene.
Veggene er fulle, bordene er
overfylt og skap, hyller og skuf
fer strutter av Arctica og Ant
arctica.

I 15 år var Hilmar
Hansen den nærmeste medar
beider til Roald Amundsen. Han
var med i Nordvespassasjen på
Gjøa i 1903, med Fram gjennom
Sydishavet og videre over fast
landet til Sydpolen og var skip
per på Maud da det fant Nord
østpassasjen.

over Sydpolen, sjøsekken, hun
desledene med bjelle, hunde
fløyte og mye annet. Der finnes
tranlamper de hadde til lys og
oppvarming i teltet, snebriller
laget på eskimovis, ja helt ned
til synålene de brukte å sy for
skjellige ting med.

Vi leverer En hel vegg er dekket med
innrammede menyer fra ban
ketter efter ferdene, méd tele
grammer og skrivelser. Ganske
pussige er et par brever fra et
forsikringsselskap. Forsikrings
selskapet vegret seg for å ta ri
sikoen for Fram på ferden til
Sydishavet og ville ikke stå in
ne for den ønskede forsikrings
sum.

 Selvfølgelig har jeg tenkt på
det, svarer Petersen, men fore
løbig har vi ikke maktet noe
mer. Både min kone og jeg har
vært så opptatt av å samle.

Og hva skal det bli av sam
lingen med tiden?

Ja, det er vårt største pro
blem. Vi vet ikke hvem som
skal kunne overta samlingen.
Blir det en offentlig institusjon
må vi beregne oss noe for det,
for samlingen har jo stor verdi.
Noe annet polarmuseum enn
Framhuset har vi' ikke her i
landet. Jeg tror denne samlin
gen vår representerer en edel
periode i Norges nye Saga.

Vi vil at samlingen skal bli
bevart, og jeg tør ikke engang
tenke på hva det ville bety om
det skulle bli brann og hele
samlingen gå med. For den er
ikke brannsikkert lagret.

6de.

det verdenskjente

kule- og

rullelager

fra

Og hos Petersen har de flag
gene både fra syd og nord, vest
og øst. Det er først og fremst
flagget på lederhundespannet
frem til Sydpolen. Men der fin
nes også et flagg som Richard
Byrd hadde med da han sam
men med Floyd Bennet fløy

over Nordpolen. Byrd ville gjer
ne hatt med Helmer Hansen på
en ferd til Sydpolen. Endelig
finnes flagg som har fulgt med
på seilingene gjennom passa
sjene i vest og øst. '

De har ca. 300 gjenstander
som tilhørte Helmer Hansen.
Det er anorakken han hadde

Der er også en ganske stor
etnografisk samling, med bl. a.
en mammut-tann fra Sibir. Her
finnes forsteninger og eskimo
leketøy, ja også Amundsens rei
seskrivemaskin og den er fullt
brukelig den dag i dag.

Ekteparet Petersen har også
et stort klipparkiv med innhold
fra aviser pg tidskrifter. Dette
arkivet inneholder 30—40 000
artikler. Og de er ikke bare om
Amundsens ferder, men om an
dre oppdagelsesreiser, om arke
ologi, etnografi. For ut fra sel-
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Max Petersen ined flagget

•.  

: : :

: . V : "

En liten samling fra Antark- illr
tis og Arktis på isbjørnskinn.
Max Petersen holder på bildet y
av Helmer Hansen og hans hun- g f" = :
clespann fremme på Sypolen. ». .  .
Foran seg har han selene til ....''; '"U^i
hundene, en tranlampe og et
par støvler som Helmer Hansen
har brukt.
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C. A. Larsen og hval-
Rosshavet

 ; : 

fangsten
Et brev ffra C. A. Larsen

Under den 1. verdenskrig hadde den norske hvalfangst
skrumpet voldsomt inn. Noen tall vil vise det:

kommandør Chr. Christensen
sendte til Weddellhavet 1892
94, den andre da han førte
gamle «Antarctic» for Otto Nor
denskjold på hans vitenskape
lige ekspedisjon til samme hav
1902—04. Da han sto på isen
med sine 20 mann og så skuten
bli skrudd ned, måtte han gå
til en tvungen overvintring, og
bare den som har opplevd hva
en antarktisk overvintring vil
si, kan vurdere den prestasjon,
en av de fineste i den antark
tiske forsknings historie. Den
tredje var å grunnlegge hval
fangsten i Sydishavet da han
i november 1904 bygde hvalsta
sjonen i Grytviken. Den fjerde
var, og det skulle også bli hans
siste og kreve hans liv, å åpne
Rosshavet for den moderne
hvalfangst.

Larsen. En hovedkilde for Ri
sting til kapitlet om turen til
Rosshavet er C. A. Larsens egen
dagbok, som heldigvis er be
vart. Den er ikke bare en viktig
kilde til hvalfangstens historie,
men et ofte betagende menne
skelig dokument, en urokkelig
tro og vilje i kamp mot tilta
gende sykdom og mot uhygge
lig sterke naturkrefter med ma
teriell og folk som ikke strakk
til. Han førte dagboken like
til den siste dag han levde, men
da hadde han ikke krefter til
å skrive mer enn datoen;
«Mandagen den Bde Desember
1924». Han visste hva som ville
komme. 29. november hadde
han overgitt ledelsen til sin
styrmann, Oscar Nielsen, og
samme dag skrev han: «Jeg
venter meg intet langt liv, men
å treffe min hustru og barn
enda en gang ville jeg så in
derlig gjerne, men Guds vilje
skje bare sjelen får hvile hos
Gud, jeg har slitt nok
her nede».

Hval Fat Landstasjon Flyt. kokeri Hvalbåter
1912—13 5278 590 062 24 32 149
1912—13 5279 590 062 24 32 149

(1917—18 er ikke medregnet fangsten på den norske kyst.)
Da hvalfangsten skulle gjenreises efter krigen, var det

flere veier å gå. Enten kunne man oppsøke de gamle felter hvor
fangsten var blitt nedlagt under krigen, det ble gjort på Fær
øyene, Shetland, Svalbard, Alaska, Afrika, Vestkysten av Mexico,
Afrika og Australia. Eller man kunne forsøke på nye felter, det
ble gjort på vestkysten av Spania, ved Grønland, Kamtsjatka
og i Vestindia. Noen felter var for alltid gått tapt for norsk
hvalfangst, Island, Syd-Afrika og Chile, andre ble oppgitt efter
et ganske kort forsøk, knekket av det alminnelige konjunktur
sammenbrudd 1921—22. I Antarktis var en ekspansjon begrenset
av antallet britiske lisenser og konsesjoner. Her kunne en even
tuell utvidelse skje på tre måter: Enten en intensivering av fang
sten ved en teknisk forbedring av det begrensede materiell det
var tillatt å bruke, eller ved å finne nye felter innen det område
hvor lisens ble krevd, eller ved å muliggjøre fangst uten lisens
utenfor territorialfarvannet. Fra 1922 var man i norske hval
fangstkretser meget sterkt opptatt av å finne en løsning på alle
tre problemer.

Efter at C. A. Larsens 10-år
ige kontrakt som bestyrer i
Grytviken var utløpet i 1914,
hadde han slått seg ned som
stor gårdbruker på Romerike.
Men han trivdes ikke helt ut
ved dette yrke så fjernt fra
hans egentlige, han fikk ikke
driften til å lønne seg, og for-

Inntil 1. verdenskrig og under
denne hadde hvalfangsten i
Antarktis foregått på et me
get lite område i forhold til de
veldige havstrekninger som om
gir det antarktiske kontinent.
Bortsett fra et par mindre vel
lykte forsøk ved Syd-Orkney og
ved Syd-Sandwich hadde prak
tisk talt all fangst foregått
utenfor nordøst kysten av Syd-
Georgia og fra kokerier i hav
utenfor nordøst-kysten av Syd-
Shetland. Så lenge man fanget
godt her med det gamle mate
riell og var taeskyttet mot for
sterk konkurranse ved begrens
ningen av de engelske lisensers
antall, var det ikke noen spore
til å endre fangstformen eller
til å søke nye felter.

alltid hvaloljen ligget lavest i
pris. Dette er den viktigste bak
grunn for den veldige ekspan
sjon i hvalfangsten fra midt i
1920-årene.

Seiv om vi kjenner fra dag
til dag særdeles godt hva som
skjedde på den første turen

Tanken på å begynne hval
fangst i Rosshavet var likså
gammel som Sir James Clark
Ross’ oppdagelse „av det i 1841
—42. En feilaktig teikning av
hans beretning om hvalene der,
hadde fått Svend Foyn til å
sende «Antarctic» til Rosshavet
1893—95 for å fange retthval.
Han levde ikke lenge nok til å
få den skuffende rapport at
det ikke fantes retthval der, og
at det var umulig å fange finn
hvalene med de redskaper man
da hadde. Like før 1. verdens
krig var tanken flere ganger
fremme om å oppta moderne
fangst av blåhval og finnhval,
men tanken kunne da ikke real
iseres. Når den ble realisert i
1923, var det nesten f sin hel
het C. A. Larsens verk, den siste
av hans fire store bedrifter,
som hver for seg var nok til å
sikre ham et udødelig navh i
hvalfangstens og den antark
tiske forsknings historie. Den
første var hans ledelse av de
to «Jason»-ekspedisjoner som
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sto vel at han hadde innlatt seg
på noe som ikke høvde med
hans evner. Tanken på å venne
tilbake til hvalfangsten slapp
ikke taket i ham. Han drøftet
tanken med sin venn skipsreder
Magnus Konow, de fikk Johan
Rasmussen interessert, og re
sultatet ble «Hvalfangeraktisel
skapet Rosshavet» og det fly
tende kokeri «Sir James Clark
Ross», som 22. september 1923
satte kursen sydover fra Sande
fjord med sine fem hvalbåter.

1923—24, finnes det dog et
lengre brev fra C. A. Larsen om
den, som jeg ikke kan se tid
ligere er offentliggjort eller be
nyttet. Sigurd Risting synes
ikke å ha kjent det. Vi skal her
gjengi det nesten i sin helhet
med C. A. Larsens egen orto
grafi. Brevet er skrevet til hans
venn og reder Magnus Konow
dagen efter at ekspedisjonen
kom tilbake til Stewart Island
(utenfor sydkysten av New
Zealand), 7. april 1924. Brevet
trenger ikke noe kommentar,
det er i seg seiv et stykke hval
fangstens historie, et ypperlig
bilde av hva det ville si å drive

KAPTEIN C. A. LARSEN,
en av hvalfangstens store

pionerer.

hvalfangst i Antarktis i de da
ger. Det er 40 år siden.

«Kjære Ven!Anderledes stillet det seg un
der depresjonen i 20-årene.
Herdnings- og raffineringstek
nikken var kommet så langt at
det kunne fremstilles god mar
garin som vesentlig besto av
hvalolje. I de følgende års lav
konjunktur med synkende løn
ninger og arbeidsledighet ble
det stigende behov for et billig
råstoff til billig margarin og
såpe, og blant alle verdens spi
selige fettstoffer og oljer hadde

Ja nu er det lang tid siden
du direkte hørte fra mig, og
haaber jeg disse linjer maa
treffe dig ved en god helbred.
Fortjenesten av Rosshavets re
se blir skral, men har du ba
re helbreden saa gaar nok alt
andet. Jeg haaber din forret
ning klarer levemaaden, saa
skal nok neste sesong gi fortje
neste, men her er et meget
stort men, thi flensespørmaalet,
at kunne flense hele sin fangst i
aapen sjø, er herefter absolut
løsningen av Rosshavsfangsten.
Alt foregaar saa langt vek fra
seiv den tarvelige beskyd av is
barieren, der er for koldt og blir
der ogsaa saa meget skvalpesjø
og av og til rulling, at alt arbeid
herefter skal og maa foregaa
hvor hvalen fanges. Likeledes
spiller her kulspørsmaalet en
hovedrolle. Har vi først løst
dette spørsmaal fuldt ut da kan
du regne fortjeneste procenten
sikkert. Uten dette lover jeg
intet, men saken baade skal og
maa løses tilfredsstillende. Læ
repengene har blevet kostbare
det er vist, men al lærdom kos
ter min kjære Konow, og hval
fangsten meget. Nu er lærdom
men betalt og saken er klar
uten at bygge på andres uttal
elser. Nu arbeides efter erfar
inger og disse er gode og værd
hvad de har kostet, synd bare
at jeg ikke fik beholde veiret
14 dage til da hadde man ikke
behøvet at tenke saa meget paa
smaaaktionærer eller store, og
hadde bare alt arbeide gaat
som det skulle og burde, hadde
vi hat adskillige tusen fat me
re bare av de hval vi fik, langt
mindre av hvad vi kunne faat.
Dertil maa erindres at jeg
maatte benytte Star I flere gan
ge i dagevis at undersøke lan
ge strekninger, ja en gang var
den vek i 11 dage, og det faldt
netop da hvalen kom i meng
der til vort fangstfeldt. Fra og
med 25. februar, da uveiret og
den frygtelige kulde satte ind
var jeg avskaaret al frémtidig
utsigt til yderligere fangst i
Rosshavet. Den svere blaahval
kan ikke bli arbeidet op paa
anden vis end at faa flense
plan paa siderne hvor hvalen
kan arbes uten at være avhen
gig av noen sjøgang. Personlig

Vi skal ikke her skildre hvor
dan den første sesong forløp,
det foreligger en hel litteratur
om den, blant annet Sigurd Ri
stings utmerkede bok om C. A.

Kieler Howaldtswerke
AKTIENGESELLSCHAFT

KIEL

ROLF LYCKE
Rådhusgt. 8, Oslo. Sentralbord 420674

NYBYGNINGER opptil 12 5.0 0 0 tonn dw.
DIESEL-MOTORER inntil 25.000 BHK

DAMPTURBINER inntil 22..0 00 AHK

CHR. HOLTERMANNEkstraktor-deler - Skispreparasojoner - Stålkon
struksjoner - Høy- og lavtrykkskjeler - Utstyr
for hvalfangstflåten.

P.O. Box: 302 OSLO

BROKERSIN

WHALING PRODUCTS

Telegrams: LABORITAS

VI HAR TIL RÅDIGHET ; TELEPHONE: 42 68 60 TELEX: 1216

4 Flytedokker - 4 Tørrdokker 6 Beddinger - 14000 arbeidere og funksjonærer

EIVIND ANDERSEN & CO.
REPRESENTANT FOR NORFE : (ETABLERT 1916).

William B. Gram A/s SKIPSMEGLERE - EKSPEDITØRER
HAAKON Vll’s GT. 5 - OSLO

REISEBYRÅ
Telex: Oslo 1678 - Telegramadresse; Wilgram.

SPEDISJON ASSURANSE AGENTURER
Telefon; 42 70 24.

Telefoner;
Centralbord: 66 750.

Telex 1508.

SANDEFJORD
Thor Dahlsgt. I—s.1—5.

Telegr.adr.:
«EIVIN D»

»»Lny»kÆMttiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiimiiiiiii ni it i n iiiiiriinin~i nrii

||| |^

:; : ' ' ' >  :.- r

~ • ~- : : ,

•• åj ' 1~ |; ||| ’Si 1 i '

; ' ‘ .- ;: ’ : . '• r-V ;•'   ;... . - -.;_ ;  • 'Uffi®

:i|i ;.. '  j;.pii:^;’:i;’v'.: i ; ~- •- V- •  • . .. :', 1 ' ;’L  ;J

o



ØY
TRYKKS
TURBO-
Laoeoe
maßine
Diesel
mOTOROR

47 motorenheter
gruppert i seks serier
sylinderdimensjoner
på 42 til 84 mm
sylinderdiameter.
Med ytelser fra 500
til 2100 bhk pr. sylinder.
I stand til å fremdrive
praktisk talt enhver
størrelse og type av
handelsskip under
bygning eller prosjektering.
Opp til 27600 bhk på en
aksel i kontinuerlig drift.

Til venstre ligger «Kos 381»
og til høyre øverst «Southern
Joker» som skal hete «Hard
haus» og under «Kos 36» som
skal hete «Haugagutt». Bildene
er tatt ved Fitjar Slipp og mek.
Verksted.

HvaSbåten «Southern Joker»
blir fiskebåten «Hardhaus»
De godeskrogene gjør hvalbåter
meget ettertraktat til fiskebåter

Fiskebåtrederne velger disse
hvalbåtene fordi de har et ual
minnelig godt skrog. Ved om
byggingen blir bare selve skro
get tilbake og på dette blir så
«fiskebåten bygget». Til tross
for nedriggingen og ombyggin
gen blir ikke båtene dyrere enn
nybygninger. Tvert om så spa
rer rederne ca. V 2 mill. kroner
og det er også penger.

AIN NORSK A/s
FR. NANSENS PLASS 8. OSLO
TELEFON 41 7410 - 42 44 71
LISENSHAVER FOR NORGE:

 RS MEK. VERKSTED, OSLO
Fitjar Slipp og mek. Verksted

ser i disse dager ut som et vest
foldsk skipsverft i den hektiske
tiden før hvalfangeravgangen.
Ikke mindre enn tre hvalbåter
ligger der til ombygging til fis
kebåter. Det siste tilskuddet er
«Kos 38» som man ennu ikke
har startet nedriggingen på
skikkelig. De andre to har
hvalbåtskrogene, men overbyg
ningen er fjernet og en ny be
gynner å anta form.

lengst i ombyggingen og den
skal være ferdig i november/
desember i. år. Båten skal som
fiskebåt hete «Hardhaus» og
ombyggingen foretas for Ing
olf Møgster, Austevoll. «Hard
haus blir på 158 fot og den skal
ha en Wichman-motor på 1000
hk. Båten blir så stor at den
skal kunne laste 5000 hl sild og
den skal benyttes i Nordsjøen
og ved Island.

mek. Verksted på Karmøy og en
god del plater ble da skiftet
ut. Båten ombygges for Mikkel
Østervoll og den skal efter om
byggingen hete «Haugagutt».
Den er på 138 fot og vil laste ca.
3500 hl sild, Ombyggingen reg
nes fullført en gang utpå våren.

«Kos 38» er, som nevnt, ennu
ikke helt nedrigget som hvalbåt.
Den skal ombygges for brødre
ne Blom, Blomvåg, og den vil
også bli på 138 fot. Leveringen
vil finne sted sent på våren.

«Suderøy 5» er nest beste båt
ved Island i år, og den har fan
get 23 000 hl. sild. Båten er en
tidligere hvalbåt, med samme
navn og den fanget til Suderøy
ekspedisjonen. Flere andre tid
ligere hvalbåter har også gjort
det fint ved Island i år, og de
har for eksempel vist seg ual
minnelig gode i dårlig vær.

«Kos 36» fikk i sommer re
parert bunnen ved Karmsund«Southern Joker» er kommet

har jeg to ja jeg kan si 3 ideer,
men som jeg har skrevet til
Rasmussen. Nu skal og maa
Dere legge hoderne ordentlig i
bløt, saa Dere kan faa gode
løsbare ideer, og ta den aller
beste tekniske assistanse til
hjelp, da vil denne sak være løst
til jeg er hjemme ca. 10. juni,
og løses flensespørsmaalet til
fredsstillende saa er hele sa
ken klar, men jeg maa være
hjemmefra i saa god tid at jeg
senest sist i november maa
være nede i isen og begynne
fangsten. Thi naar februar er
gaat har vi intet at gjøre i
Rosshavet, da setter kulden
ind og hele havet blir en ene
ste isgrøt saa alt liv flygter
nordover saa sveden staar av
hvalene. Al føde stikker ned i
dypet, og havet blir et eneste is
dekke. Da jeg forlot barieren
dampet vi gjennem nyis imel
lem 40 og 50 mil saavidt tyk at
allerede hvalbaatene omtrent
umulig kunne gaa isen, men
Ross vort præktige skib gaar
gjennom slige bagateller som
intet. Jeg er stolt av Ross, den
er udmerket at gaa isen, vi brøt
oss imellem uten større forser
ing uten midt i pakken hvor der
var meget solid übrekt is, der
hadde vi haarde nøtter at
knekke av og til, kun en gang
satte den seg saa fast at da
nyttet intet andet end at
skjære skuten løs. Siden gik
Ross stolt mot syden og det
ukjendte. Jeg maatte slepe alle
hvalbaatene hele veien, og ja
men hadde jeg ondt av dem.
Det hendte en gang at en gik
tvers over et svært isflak saa
baaten nesten var tør. Det saa
lit ukoselig ut idet den løp over,
men godt gik det. Jeg var mest
red for agterstevnen, propel og
ror, og glad var jeg da der be

gynte at vises tegn paa sjø
gang. Jeg lovede ut 10 sh. for
den der først fik merke sydlig
sjøgang, saa lovede jeg 10 sh.
for den der først meldte aapent
vande i syd, og da var det ikke
vondt å se karene seiv bonde
gutter klatre til tønden. Da vi
kom til kanten kullede baatene,
og kursen sattes for Hvalbug
ten som skulle være saa meget
hval. Jo tak sa Lars, der fand
tes ikke andet end spekhuggere
og minker. Der saa jeg jo her
har jeg ikke noget at gjøre. Saa
var det om at gjøre at finde
hvalen, og saa var det igjen at
bryte seg ut av en 70 mils is
pakke, den værste i hele Ross
havet.- Her fik vi de værste
støt som knekte mangen en
nagle i skroget og gav lekke
dybtanker, som senere har git
meget arbeide, utskjemt olje og
oljetap. Da jeg endelig fandt
hvalen og kunne konstatere fel
tet som fangstfeldt tenkte jeg
at mine flensere her meget vel
kunne flense, og som ville øket
fangsten betydelig da jeg kun
ne ha baatene i nærheten av
Ross. Nei tak, her kunne det ik
ke være tale om at flense, saa
maatte jeg slepe hvalene med
ind i Discovery Inlet hvor vi
ankrede paa ca. 300 favne vand.
Veiret var glimrende, og veien
var lang at slepe, 60 til 100 mil.
Saa gik jeg ut igjen og ankrede
paa feltet, og hadde tilsist 10
blaahval langs siden og kunne
ikke faa flenserne til at forsø
ke flensning trods den var me
get bedre end i Discovery Bay.
Maatte saa gaa ind igjen og
bestemme meg at bli der for at
faa utrettet noget. Hvalen kom
længere ind mot barieren saa
nu blev slepningen mellem 30 og
60 mil, og paa denne strekning
stod den konstant helt til jeg

Bare 16.500 damer
over hele j orden kler seg i e k t e
fransk haute couture, har en
undersøkelse vist. Det er et for
bausende lite tall, når man ten
ker på den kolossale reklame og
blest det blir gjort om de nye
franske moter. Forklaringen til
at den franske mote allikevel
har et så fast grep både i Euro
pa og Amerika, er den enkle at
konfeksjonsindustrien er så
usedvanlig flink til å fremstil
le billige kopier, understreker
det amerikanske kringkastings
selskap NBC som holder på med
en 50 minutters langfilm om de
franske motehus og deres ar
beide.i

maatte gaa for storm og kulde
saa hele havet blev til en is
grøt saa hvalen forsvandt kon
stant da havet begynte at is
dekkes. Jeg maatte sende Star
I to gange vek for at søke efter
havn og ferskvand. Jeg kunne
ikke forlate Rosshavet uten at
kunne sige at her fins ikke no
gen havn ei heller ferskvand at
opdrive, men nu vet jeg hvad
jeg har at gjøre for at faa en
god fangst, og hvad ferskvand
angaar saa kan vi seiv produ
sere det vand vi tiltrenger, baa
de for koking av spek og damp
kjelen. Den erfarenhet jeg nu
sitter inne med, er mange pen
ge værd for fremtidig fangst i
Rosshavet. Jeg haaber at møte
dig ca. 10. juni. Jeg gaar herfrå
imorgen aften, for New Zealand.
Vel møtt sunde og friske baade
du dine og mine.

Din Ven
C. A. Larsen.»

HVALFANGERNESASSURANCEFORENING
GJENSIDIG

SANDEFJORD

Forsikrer alleslags interesser i fraktfart og fangstfartDette er Rosshavet-selskapets første «Sir James Clark Ross».
Sesongen 1925/26, da ekspedisjonen fanget i Rosshavet, satte ko
keriet verdensrekord hva døgnproduksjon av olje angår. Et døgn
var olje-utkoket helt oppe i 1085 fat. På 60 dager var gjennom
snitts-produksjonen pr. døgn 660 fat i løpet av en enkelt uke
hadde man et utkok på 928 fat i gjennomsnitt pr. døgn.

TELEFON: SENTRALBORD 63464

NIEUWE MATEX N.V.

TANKINSTALLATION VLAARDINGEN
TANKSTORAGE CAPACITY 325.000 cbm. I

TANKINSTALLATION BOTLEK
TANKSTORAGE CAPACITY 750.000 cbm.

HEAD OFFICE: ROTTERDAM - Westeriaan 10
Telephone; 11 01 70
Tel ex ; 2 14 37
Telegrams; NIEMATEX

AMSTERDAMSCH TANKOPSLAGBEDRIJF

AMATEX N.V.

TANKINSTALLATION AMSTERDAM
JAN VAN RIEBEECKHAVEN
TANKSTORAGE CAPACITY 500.OOOcbm

AMSTERDAM - De Ruyterkade 120
Telephone: 42212
Telegrams; TANKSTORAGE TANKSTORAGE

of ANIMAL and

HANSAMATEX

KOHN & KUYPER

TANKINSTALLATION HAMBURG-NEUHOF

TANKSTORAGE CAPACITY 335.OOOcbm

HEAD OFFICE: HAMBURG 1 - Domstrasse 9
Telephone; 3311 71
Telex : 021-3960
Telegrams: HANSAMATEX

VEGETABLE

0ILS and FATS

SPECIAUTY:

storage of:

WHALEOIL,
SPERMOIL and

FISHOILS
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AVREISE øvrig og koffardister især.
En fikk vel også et eget pers

pektiv på livet og tingene når
blikket fra barnsben var innstilt
på hval og store avstander.

den klumpen der,» sa Odd.
«Klumpen» var et velvoksent

isfjell som ruvet hvitgrønt med
blåsvarte skygger rett forut mot
horisonten som tredje dags mor
gen efter stormen viste seg fry
sende blekblå uten en sky. Det
var det største, men langtfra det
eneste innen synsvidde. Toern
befant seg midt i det havbeitet
hvalfangeme med vanlig under
statement kaller Steingarden

hvor istjellene på en mektig
havstrøms løpende bånd langsomt
sirklet om sørkalotten enkelte
påstod i årevis. De kunne kjenne
dem igjen fra sesong til sesong,
stundom kunne et himmelstre
bende spir være knekket av vin
terstormene, en knivskarp front
noe mer rundslipt, de tempellig
nende grottene dypere utgravd av
sjøens jevne slit det var likevel
de samme.

ene stadig på anken3 stadig i
urolig forventning om å bli purret
fra dekk.

Maskinisten, en røslig, vennlig
sinnet hvalross godt oppe i seksti
årene, satt på benken innunder
det vaktsomt foroverlutet med bo
det vaktsomt på skakke og øye
lekkene halvt glidd i. For ham
gjaldt det ikke om å se det
var noe en fort kunne lure seg
seiv på i verden, enten - det nu
gjaldt jenter eller ganske andre
ting. Det kom en tid da en fikk
lære seg av med å glane og stole
på andre sanser som ga bedre
garanti. Det hjertet som slo ham
i møte hernede, det visste han
skulle ikke så snart bedra ham.
Han lyttet til det, intenst og prø
vende, med venstre øre der hørse
len ennu var skarp og intakt, så
fikk det høyre, hvor hån så alli
kevel var omtrentlig døv, tjene
som mottager for fyrbøter Syver
sens utgydelser.

NORDOVER MED
CAPE TOWN VÅREN

Da Jan kom på dekk halv åtte
om morgenen lå en frodig-grønn
kyst forut, en hvit by hvilende
under en mektig, blågrå rett av
skåret kjegle som skrev sin urais
kjennelige kontur mot sommer
luftens uhåndgripelige silke
Cape Town under Tafelberget.

«Også hjemover da gitt! Og til
med i så god tid at det blir
tjangs på en skikkelig bytur føre
syttende mai!»

«Jeg tenker mest på snekka
og åssen brygga har fart i vinter.
Jøss det skal bli. fint med en tur
på vannet nå makrellen kom
mer og gode greier».

«Hvor var dere sankthanskvel
den ifjor?»

«Bustein enn du?»
«Vakersholmen og der skal

jeg si det var liv »

FEMTI GRADER SYD
På førtigradene møtte de ruske

været igjen, med tropegløden en
nu i seg kjentes det som et brutalt
overfall, et skift i klima og tempe
ratur som hverken kropp eller sjel
greide å følge med i. De hutret
og småbante alle mann, uten rik
tig å få somlet seg til å finne
frem annet tøy. De svarte, besnæ
rende tropenettene vek for et dag
gry og en skumring som var
skuffende nordisk, og . messen
som hadde stått upåaktet sålenge
ble god å ty inn i.

Hardest kom selve forandringen

Det var en helt forvandlet
gjeng som dukket frem i dagen
efter uværet. Det var som om en
demning med ett slag var bruttj
den lenge tilbakeholdte hjemleng
selen fikk flomme fritt og uhem
met.

«Det slår’nte feil. Det herre blir
femogtjuende sesongen min, og
alltid samme drittværet når vi går
ut. Regntjukke og kulingvarsel
kysten rundt og storm ved Rock
all».

De hadde samlet seg i messen,
alle som på noe vis kunne unn
væres, i påvente av at annen
styrmannen skulle komme inn
med posten, luften var kvelende
tett av røyk. De ventet vel verre
enn de ville være ved, noen hver.
Julaften, noen korte timers av
brekk i en lang rutine, farlig nok
når akkurat det verste man kan

HJEMKOMST«Det kan da være ett fett her
nedi hos oss», sa maskinisten fre
delig. «Her har vi det så lunt og
bedagelig som i stua hjemme.
Verre for stakkarne på dekk.
Når skal guttungen din tøme te’

?»

Hele Vestfold
hvalsjuke nu.

sin egen
luften en

Sverre Gåsholt innfeldt i et bilde av et lass med kasser
skal kassene fylles med harpuner og harpungranater.

 m er bragt til CMV. Og nu

åst om babord«Halv åtte imorra tidlig».
«Spørs å møe som er igjen a’n

da,» sa maskinisten med et lite
smil som gjemte megen erindring.
«Dem skal da få huska seg bra
framme i fqrpiggen »

Oppe på dekk hadde de en
ganske annen føling med været.
Vel var det smult og lunt i le her
inne, men sydvesten hadde tatt
ekstra hardt i, som vanlig når
hvalfangerne skulle ut, og for
hvert kast smalt novemberregnet
som mitraljøseild mot oljeklæme
og rikosjetterte iltert fra dekk og
midtskips.

Harpunkasse-produksjon
i over 30 år på Bjørndal

sten merkes selvfølgelig også på
dette området.

Kassene må være solide, for
innholdet skal veie mellom 200
og 300 kilo. Tømmeret er tatt i
egen skog og skåret på egen
sag på Bjørndal, og i mange til
felle har man kunnet bruke vir
ke som ikke var så vel skikket
til annet salgsformål. Tørgran
f. eks. kunne man godt skjære
til kassebord. Som en gunstig
bivirkning har Sverre Gaasholt
på den måten fått ryddet godt
opp i skogen.

Glimt fra Karin Bangs hvaifangstroman
i døgnrytmen ombord, overgangen
fra tre vakter på hele nedturen til
nu bare to som seiv ikke i beste
fall ga chanse til mere enn fire
timers sammenhengende søvn,
som man atpåtil når som helst
kunne purres ut fra for fast fisk.

gjøre er å sitte ledig som et bytte
for alskens tanker.

pustet i, dirret av ord og utbrudd
og utålmodig forventning mirak
uløst og übarmhjertig utlevert til
gud og hvermann gjennom Tjøme
Radio. I messen ombord som i
stuene på land sto høyttalerne på
for fullt døgnet rundt så en lo
seg skakk over alle dumme ting
som ble sagt, hver forhastet in
diskresjon, hver impulsiv betroelse

til det plutselig var ens egen
tur og alle gode forsetter gikk
fløyten.

Og oppe på lemmene satt Kris
tian tropebrun og lykkelig, og
spilte «Beautiful Days» så det
hørtes og spurtes

Tiden, denne varen som ellers
så vettløst ble sløst med, stod
plutselig igjen i sitt rette lys
en eneste times forsinkelse nu
var et blodig tap som aldri kunne
gjøres godt igjen.

Også igår kveld kom en kald
dusj av et antiklimaks, skjønt de
hele tiden hadde visst om det
sakte halv i maskinen som en
siste raffinert seigpining så kloen
av lengsel riktig kunne få dra
hjerteblod sakte halv i maski
nen mens hver nervetråd telegra
ferte Gå an!

Stadig finner man eksempler
på at hvalfangsten indirekte
virker inn på næringslivet i
bygdene. Et slikt eksempel er at
på Bjørndal i Kodal er det i
flere år laget kasser til embal
lasje for harpuner og harpun
granater. Det var Karl Gaasholt
som omkring 1930 begynte med
kassesnekringen, og senere da
sønnen, Sverre Gaasholt, over
tok gården, tok han også over
kasseproduksjonen.

Det var en meget grei ge
skjeft å ha ved siden av gården
og skogen. I de senere år var
det vanskelig for Gaasholt å
klare kasseproduksjonen ved
siden av gården og da forpak
tet han bort jorden til naboen.
Det er klart at én mann ikke
har kunnet rekke hele kasse

produksjonen, så til tider har
det vært nødvendig å leie hjelp.

I år har Gaasholt levert godt
over 1000 kasser. Allikevel er
behovet idag bare halvparten
av hva det var for få år siden.
Innskrenkningen i hvalfang-

SJUKA
«Åtte daer ,» klaget stuerten.

«Åtte daer uten en blåst!
Jeg trur mannen er klin gæren».

«Det er nå’nte mer enn seks da,»
korrigerte maskinisten besindig, «å
har’u gjort av ertene i den herre
suppa, du? Eti dem sjæl ?»

«Seks eller åtte, samme rak
kern,» sa stuerten og valgte å
overhøre den siste del av bemerk
ningen, «Negem» begynner å bli
åreforkalka, det er soleklart.
Han kan saktens, han har nok å
ta av, men vi som har familie å
forsørge ».

SØROVER Han brente løs på langt hold,
lenge før noen hadde ventet det, i
samme øyeblikk som den siste i
flokken slo opp med halen for å
dukke.

For Toerns vedkommende skul
le det ikke mange kvadratmil til
for å avgrense hjemstedene til
samtlige mannskaper, dialekten
kokt ned til en felles sjargong av
utpreget personlig karakter. De
utgjorde en gordisk knute av
slektskap og vennskap og nabo
skap og fandenskap, de var aristo
krater ombord på denne flytende
rusthaugen, yrkesstolte med en
hundreårig tradisjon bak seg, de
eldre med livslang erfaring, ung
dommen sønner av hvalfangere i
annet og tredje ledd, med dynast
isk bevissthet i blodet og hård
nakket hevdelse av egenart og
uavhengighet overfor verden for-

Hvalfangere var med Det var et mer enn vågalt skudd
de så harpunen skjære under

vannet, linen gven ut og stod som
en voldsomt vibrerende felestreng.
Fast, ikke tvil om det, Kristian
hivde seg på bremsespaken.

«Det skuddet der var det ikke
mange som hadde gjorfn etter,»
sa annenstyrmannen, «og det veifn
om au».

Kommandørkaptein Nils Owren
har skrevet bok om Stord og
norske * innsats i krigen

Det var begynt like over nytt
år med bare drittvær, og av hval
en enkelt slenger i ny og ne,
skvetne og gærne. Lite å gjøre for
alle så nær som for stuerten, for
di alle mann maste på kaffe. Og
stuerten var sort til sinns og al
deles ikke i humør til ekstrakt
ering.

JULEPOST

jogeres «Dægern, hatt en whisky, du, til

En veteran Det er 21 år siden admiral
Skule Storheill, den gang or
logskaptein, ga ordren: «Heis
flagg og vimpel!» ombord i den
legendariske norske jågeren
«Stord». Det. skjedde ved skips
verftet i Cowes på øya Isle of
Wight utenfor den britiske flå
tehavnen Portsmouth.

grunnstammen i «Stord»s beset
ning. Jeg gjorde også en kort tid
tjeneste ombord i den norske
jågeren «Glaisdale» efter senk
ningen av «Eskdale» og før
«Stord» var klar til kamp. Jage
ren «Svenners» korte epoke er
også med.

Marinens innsats i kampen
for frigjøringen av Norge er
svært lite kjent. Hvor mange
vet at hver 6. mann i marine
uniform, og da medtatt alle i
stabstjeneste på land, fait for
fedrelandet?

ke i bombarderingseskadren
foran invasjonsflåten. Vi hadde
dermed både fienden i flanken
og foran oss på «Sword»-stran
den. Mot flanken ble det lagt
røykskjerm og ut fra denne ble
det skutt torpedoer. En av dis
se traff «Svenner» midtskips og
den gikk ned foran øynene vå
re. «Stord» var et lykkelig skip
og unngikk skade.

Så ble det helt slutt. Fra tønna
speidet de forgjeves, og frivakten
slapp å tørne ut. De var blitt lite
selskapelige av seg, og drev mest
med å halvsove tiden bort i lugar

For det måtte jo innrømmes,
det hadde liten vits å komme inn
klokken halv tre om natten. Men
likevel, likevel, å krabbe så
skilpaddesent over havflaten !

Hvorfor skrives denne bo
ken først nu, tyve år efter at
de dramatiske hendelsene fant
sted?

Jeg ønsker med boken å gi
et beskjedent bidrag til det som
kanskje ikke er kjent, og håper
også at “boken kan bidra til å
gi forståelse for at det nytter!

Kommandørkapteinen under
streker at det bortsett fra i
«Norges Sjøkrig», og der bare
i kortfattet rapports form, er
skrevet svært lite om de krigs
handlingene han skildrer, bort
sett fra senknngen av «Scharn
horst». Boken er derfor den
første skildringen av de norske
jagernes kamp i en rekke sjø
slag.

Batterisjefen på «Stord», nu
værende kommandørkaptein
Nils O w r e n har skrevet boken
om norske jageres kamp under
krigen: Klar til å åpne ild!»
Hån var med «Stord» fra første
dag, og var også gjennom
krigsårene med i mange tref
ninger med fienden, og til
slutt hjemferden med Kongen.

Dette er ikke bare sagaen
om «Stord», sier Owren. Det
er en beretning om flere nor
ske jagere. «Stord» var efterføl
geren til «Eskdale», den norske
j ågeren som efter en ærerik
innsats mot fienden ble senket
i Kanalen. De av oss som over
levde senkningen, blant dem
skipssjefen, Storheill, dannet

Under den kritiske periode
noen dager efter D-dagen satte
tyskerne inn et voldsomt an
grep med stridsvogner mot øst
flanken for å avskjære frera
rykningen mot Caen. Dette an
grepet ble fullstendig knust av
artilleriilden fra fire j agere
under ledelse av «Stord». Under
denne batalje ble kanonene så
glohete at malingen ble brun
svidd og skallet av kanonløpene!

Jeg har hatt råmaterialet
til boken ferdig helt siden no
tatene ble samlet like efter kri
gen. De er delvis brukt til fore
drag, kåserier og andre tiltak
for forsvarssaken. Jeg hadde
ventet at mer skrivekyndige
hadde tatt seg av denne viktige
del av Norges krigshistorie. Fra
felttoget i Norge som varte til
7. juni 1940 er det skrevet til
dels minutiøse detalj er om håp
løsheten, mens en stor del av
den bitre kamp som foregikk
fra det tidspunkt og til Norge
atter ble fritt, - beklageligvis er
i ferd med å gå i glemmeboken.

En av veteranene ombord i
fl. k. «Sir James Clark Ross» er
koker Øivind Andersen, Sandar.
Denne sesongen blir hans 31.
mens han i tillegg har 5 som
mersesonger.

Var «Stord»s andel i senk
ningen av «Scharnhorst» av
virkelig betydning?

Jeg vil nå heller si det slik
at «Stord»s innsats kanskje ik
ke er forstått av de fleste. Med
dette tyske slagskipet gikk tys
kernes drømmer om en «Hoch
seeflotte» definitivt til taunns,
og den farligste trusel mot Russ
landskonvoiene og dermed of
fensivene på Østfronten ble
ødelagt.

Admiral Frasers plan gikk ut
på å senke «Scharnhorst» med
torpedoer. Den avgjørende tor
pederingen skjedde i storm 2.
juledag 1943 utført av fire S
jagere, deriblant «Stord». Jeg
har den britiske admiralens eg
ne ord for at «Stord»s dristige
angrep mot «Scharnhorst» var
av vital betydning for slagets
utfall. Storheill manøvrerte
«Stord» kaldblodig inn på halv
parten av den planlagte av
stand, som var ca. 3500 yards.
«Stord» skjøt sine 8 torpedoer
fra bare 1500- meters avstand.
Det tvang «Scharnhorst» til en
desperat manøvre for om mulig
å skjære klar av torpedoene,
og dermed la den taredsiden
mot de andre jagerne, som
skjøt sine torpedoer fra den av
talte avstand.

«Stord»s innsats under in
vasjonen i Normandie?

To norske j agere, den ny
bygde «Svenner» og «Stord», var
de to fremste skip på østre flan

Spionens feiltrinn
Vi bryr oss ikke synderlig om

epionhistorier, men her er en som
fortjener å nevnes fordi den så ty
delig vidner om de små detalj ers
avgjørende betydning. Historien er
hentet fra dansk «Familie-Journal
en» og forteller om hvordan tysker
nes beste spion i Frankrike i be
gynnelsen av første verdenskrig
ble avslørt. Spionep var en mester
i sitt fag, men ble allikevel avslørt.

Under et måltid gjorde han den
skjebnesvangre feil å skjære av
kuvertbrødet. Dette kan aldri falle
en franskmann inn. En franskmann
bryter alltid brødet med fingréne.

MED VÅRE BESTE ØNSKER

l3/6
om en god sesong hilser vi hvalfangerne
ved avreisen og minner om at Beldam’s
motto er: «Den høyest mulige standard av
kvalitet og service». I alle viktige hav
ner vil De finne de fagmessige betjente
depoter med de anerkjente pakninger som
alle bærer «The Pilot Seal» som en ga
ranti for pakninger av høyeste kvalitet.

DET FØRSTE BELDAW
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Lengere veier efter hvalen
og mindre hval ved Island
Japanerne lager 59 produktet av 1 sperm
- kanskje også våre damers neglelakk
Meget flinke skyttere og arbeidsvillige studenter på Islands eneste hvalstasjon

norske studenter har deltatt i
fangsten ved Island.

• Fangsten ved Island
er, som ellers på nordkalotten
sommerfangst og sesongen inn
ledes i mai og avsluttes i sep
tember/oktober. 400 hval på
sommeren regnes for å være et
passende resultat, men dispo
nenten Loftur Bjarnasson er
litt betenkt når jeg interpelle
rer om beskatningen. Det er
en kjennsgjerning, sier han, at
vi må lengere til havs efter hva
len nå enn for B—lo år siden,
og vi har også merket en viss
tilbakegang i gjennomsnitts
lengden på finnhvalen. Det er
ikke ualminnelig for våre båter
å gå helt til iskanten i Dan
markstredet for å finne hval,
men heldigvis har vi fått så
mange gode og sterke båter nå
at det ikke skader det fangede
dyret vesentlig. Endel flere dyr
går nok til olje enn tidligere,
men vi har fremdeles fine
kjøtthvaler.

• En sperm 39 produkter
Stasjonen i Kvalfjorden dri

ver stort sett efter gamle prin
sipper, med olje, kjøtt og mel,
slik som de norske stasjonene.
Japanerne har imidlertid ut
viklet en stor industri i forbin
delse med sin hvalfangst og det
kan være verdt å nevne at i
Japan kan en spermhval om
gjøres i 39 forskjellige produk
ter. Japanerne lager, for ek
sempel tennisraketter, sko, tøf
ler, vesker, smøreolje, film, bly
anter, leppestift, pomade, me
disiner, skokrem, skosåler, neg
lelakk (av mageinnholdet på en
sperm og spermen lever av
blant annet blekksprut) og
kunstige blomster av en sperm.
Finnhvalen kan også omgjøres
i 39 forskjellige produkter, men
her er kjøttet til menneskeføde
det viktigste. Kanskje det er
blekksprut-veske fra en sperm-

Hvalstasjonen i Kvalfjorden, med kokeriet i forgrunnen.

«Hvalur 4, 5, 6 og 7 Hval
fjordur kaller». Kallingen gjen
tas og. så kommer båtene inn,
og det er ikke dårlige nyheter
de har til hvalstasjonen.
«Hvalur 6» er på vei mot sta
sjonen med to finnhval og den
vil være inne i 18-tiden på
kvelden, 4 og 7 har hver sin
finnhval og 7’ern er ved sta
sjonen i 20-tiden og s’ern har
tre spermhval. Det må følge
lykke med deg, sier disponen
ten, Loftur Bjarnasson,
for så mange hval har vi ikke
hatt på en dag tidligere iår.
jjusker du forresten at det var
storfangst ved stasjonen den
dagen du besøkte oss for 9 år
siden? Da måtte vi si stopp,
fordi båtene hadde tatt to finn
hval hver, og 8 finnhval kan
være nok for oss på et døgn.

norsk ledelse. I de første seson
gene var det norske offiserer og
mannskaper på stasjonen og
hvaltaåtene, men efterhvert ble
de skiftet ut med islendingen
Det kan høres merkverdig, men
det er et faktum atMslendinge
ne ikke interesserte seg særlig
for hvalfangst før siste ver
denskrig. De overlot denne
fangst til nordmenn og det var
bare spredte islandske forsøk.
Men, efter siste verdenskrig da
det igjen ble aktuelt med hval
fangst ved Island og Hvalur
H/F ble startet var forutsetnin
gen at nordmennene skulle er
stattes med islendinger efter
hvert som de ble lært opp. Sli
ke utskiftninger er ikke ualmin
nelig. Norske hvalfangere har
lært opp andre nasjoners
fangstmenn til å fange hval, i
den grad at de faktisk er blitt
puffet ut på mange felter. Is
lendingene har imidlertid de
«naturlige forutsetninger» til å
fange hval, og de har da også
vist seg å være dyktige. Fang
sten utenfor Island har variert
i de siste årene, men den er
ikke gått tilbake i forhold til
sesongene da det var norske
skyttere og offiserer på hval

båtene, tvert om så har det
vært en liten økning.

• Vanskelig med fagfolk
Det er imidlertid meget van

skelig å skaffe folk både til
hvalbåtene og landstasjonen og
i stor utstrekning benytter der
for selskapet studenter. De
supplerer de rutinerte matroser
og stasjonsarbeiderne fint og
det er forøvrig karer som ikke
skvetter unna for å ta et ekstra
tak når det trengs. Studentene
vet at de kan skaffe seg en li
ten kapital til vinterens studi
er om fangsten blir god. Også

Lemmingen av finnhvalen er begynt. Arbeideren nærmest er student,

hval Deres kone smører på på vintertiden og en av dem
som norske hvalskyttere har
lært opp. På kaien stod dispo
nent Bjarnasson og seiv om han
ikke ga uttrykk for entusiasme
over de to fine hvalene, på vel
55 fot hver så var han tilfreds.
Han har fått fire dyktige skyt
tere til sine båter og de er så
jevne at det hittil bare skiller
5—6 hval i sluttoppgjøret. Un
der mitt besøk lå de helt likt
alle fire, men Eli Gislason, skyt
teren som debuterte med en
blåhval som 26-åring i 1953 fikk
et forsprang på en efterat han
hadde tatt tre spermhval på
formiddagen. Jeg fikk dessverre
ikke tid til å hilse på Gislason,
for min hjemreise stod for dø
ren. I 1955 stiftet jeg bekjent
skap med ham ombord på
«Hvalur I», gamle «Hval I», en
av fangstbåtene til «C. A. Lar
sen», senere «Antarctic», som
endte sine dager på skraphau
gen i Tyskland i begynnelsen av
50-årene, efterat den var om
bygd til tankbåt.« Sønnen» med
en maskin på 800 hk har over
levet moderskipet, for «Hvalur
I» ligger nu på havnen i Kval
fjorden, moden for skraphau
gen den også. Litt lengere ute
i fjorden ligger «Hvalur 2», en
«Skytteren»-hvalbåt, som også
har overlevet moderskipet.
Kvalfangsten er, til tross for sin

«ungdom» blitt historie og det
er mange detalj er som er knyt
tet til de eldre kokerier og
hvaltaåter, de skulle helst

neglene på hender og tær neste
gang De skal på ball!

For 9 år siden sa disponent
Loftur Bjarnasson at selskapet
i første rekke ville satse på mo
derniseringen av hvalbåtflåten.
Dengang hadde det i fangst til
dels eldre mellomkrigsbygde
hvalbåter, en. var bygget alle
rede i 1925. Linjen er fulgt, og
stasjonens hvalbåtflåte er idag
riktig bra. Samtlige fire fangst
båter er efterkrigsbygde og de
er både store nok og sterke nok
til fangsten ved Island. Blant
norske hvalfangere heter det
seg at det er lett å fange hval i
farvannet der. Det er sikkert
ikke så langt fra de faktiske
forhold, men det er grunn til å
legge til at fangsten ofte må
foregå i tildels hardt vær. Om
rådet syd og vest for Island er
stormfullt, og sjøen kaver seg
fort opp når den presser mot
«kanten» i Faxebukten. Så
krav stilles det også til den is
landske hvalfanger.

• Sommeren har vært
dårlig

også i Island iår, men det smak
te av sol sommer den dagen
jeg tok turen inn til Kvalfjor
den. Stasjonen ligger i bunnen
av den 16 mil lange fjordarmen
nordvest av Reykjavik og den
ble bygget opp i 1947/48 under

• ikke gå i glemmeboken.

Den som tok for seg det ma
terialet som er knyttet til disse
skip ville gjøre samfunnet en
stor tjeneste! Men han ville få
en stor oppgave. I Island er det
mye fra den eldre hvalfangsten
som ikke er opptegnet, og det
samme gjøre seg gjeldende på
Færøyene, Shetland og Orkn
øyene. Den norske kysthval
fangsten har også sin historie.
Det er, for eksempel 10 år siden
det ble drevet en kontinuerlig
hvalfangst fra Blomvåg utenfor
Bergen, en fangstvirksomhet
man faktisk snart har glemt!
Hvor mange husker for eksem
pel at den siste blåhvalen som
ble fanget ved Norskekysten
ble tatt en juli-dag sydvest av
Marsteinen for 10 år siden?
Skytteren het Asbjørn Schul
stok, et ikke ukjent hvalfan
gernavn i Sandefjord. Og blå
hvalen, hvilken skjebne går
den i møte? Det kan nevnes at
det på de islandske hvalbåtene
er drevne motroser som ikke har
sett en blåhval på feltet ved Is
land!

• Eldre enn moderskipet,
Noen minutter efter kl. 18,00

seg 6’ern inn til den lange olje
kåien i Hvalfjorden med en
finnhval på hver side. På bro
en stod skytteren, Ingolfur
Thordarson, navigasjonslærer
på sjømannsskolen i Reykjavik

Disponent Loftur Bjarnasson (til venstre) og hvalskytter
Ingolfur Thordarson.

Bjørgulv Iversen.
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KEINRICH C. VOGEL

BREMEN

P.O. Box 242/Richard Wagner-Str. 12.

Telephone 44 72 77 Telex 024 4820

Telegramadresse: Oelvogel Bremen

IMPORT - EXPORT - TRANSIT

in animal and vegetable oils and fats

spesialized in

WHALE OIL FISH OILS SPERM OIL

i  '

DET ER VI SOM LEVERER

PAPIRSEKKER

TIL HANDEL OG INDUSTRI

KVALFANGST OG RENOVASJON

NOR-SEKK
MOSS TLF. 3530.

ASSURANCE

FORENINGEN
0  

• GJENSIDIG •

Forsikring av:

Reders ansvar overfor tredjemann (Protection & Indemnity)
Hyre- og effekter Opphold ved streik

FORSIKRINGSBESTAND; 12.700.000 br. reg. tonn

Stortingsgt. 18, 7. etasje
OSLO

Avdelingskontorer
KØBENHAVN
STOCKHOLM



FREDRIKSTAD KRINGKASTER
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... .nordmenn i det fjerne og på havet.
Det er mange av dem, og vi må tro at til tross for, eller
kanskje nettopp på grunn av de ofte enorme avstander

de aller fleste av dem gjerne vil holde kontakten med
hjemlandet ved like. Ett er ihvertfall sikkert: hjemlandet
er interessert i å holde kontakten ved like med dem, og
det satses stort for at denne forbindelse skal bli så god
og så effektiv som overhodet mulig.

Fredrikstad Kringkaster og de kortbølge-programmer
som døgnet rundt sendes ut over hele verden fra denne
stasjon, er et vesentlig og populært ledd i denne kon
takt-virksomhet.
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X Fredrikstad Kringkaster kom på luften i januar 1927.
Det var en liten og beskjeden stasjon men opptakten
var gjort, og det var det viktigste. Sneballen begynte å
rulle raskt og ble hurtig stor i disse dager avsluttes
en omfattende utbygging og effekt-forsterkning av sta
sjonen slik at nordmenn overalt i verden kan bli nådd.

Nuværende generaldirektør i
Norges Statsbaner, H. E. Stokke,
var Fredrikstad-kringkasterens
første bestyrer. I 1930 overtok
Henri Helland denne stilling, og
han er fortsatt leder av stasjo
nen.

mer så alt det andre nød
vendige utstyr, så man kan
virkelig si at det er investert
store summer i denne stasjo
nen. Det tok nok lang tid å
få disse nye senderne, men
nu er de da på her, og vi er
meget fornøyd. Vi har drevet
med prøvesendinger en tid
med den ene av de to, og vi
har allerede fått inn en rek
ke fine rapporter som lover
det aller beste. Sender nr. to
vil være i drift om meget
kort tid.

liiiiiiS;  .

• ETAPPEVIS
UTBYGGING
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Den utbygging av stasjo
nen som nu er i ferd med å av
sluttes, er den tredje etappe
som er foretatt efter krigen for
å gjøre denne stasjon effektiv
og tjenlig, sier bestyrer Helland
i en samtale med «Sandefjords
Blad». Det begynte i 1945 da
vi fikk to 10 kW sendere på
kortbølge pluss en 10 kW på
mellombølge. I 1947 fikk vi så
en 100 kW sender. Siden 1949/
50 har vi nu arbeidet med den
ne tredje-etappen som har re-
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• 15—16 ANSATTE Fredrikstad Kringkaster går
uavbrutt 24 timer i døgnet.
Stammen i dette program er et
redigert opptak men vikti
gere nyheter blir puttet inn ef
terhvert.

Vest-Afrika, Syd-Atlanteren,
Syd-Amerika.
Karibiske hav.
Nord-Atlanteren, Nord-Amerikå,
Nord-Amerikas vestkyst, Stille
havet, øst.
Norge og Nordsjøområdet.

Ved normal drift er det ved
Fredrikstad Kringkaster ansatt
15—16 personer. Ved siden av
bestyreren er det 10 teknikere
som går i vakter, og i tillegg er
det kontorpersonale og alt-mu
ligmann.

• STORT ANTENNE
ANIÆGG

Mellom 1950 og idag er anten
ne-anlegget ved Fredrikstad
Kringkaster utbygget betydelig.
Alle var klar over at det måtte
til, og at man ikke kunne stop
pe med det man hadde.

Som det ffemgår av neden
stående sektor-oppgave, dekkes
verden godt:

• ØNSKELIG MED
RAPPORT FRA
HVALFANGERNE

Skal kortbøl
over Fredriksta
ut over den
det nødven
tenne-ma;
meter bå
og a

i-programmene
kringkaster nå
ske verden, er

Av og til får vi rapport fra
hvalfangst-telegrafistene i se
songen på feltet, sier bestyrer
Helland, men det ville ha vært
en stor fordel om vi efter endt
sesong kunne få en fyldigere
rapport fra dem. Først og
fremst ville vi gjerne høre hvil
ke frekvenser man mener er
det mest fordelaktige der nede.

Vi har iår etpar antenner ek
stra å sette inn, og jeg tror at
dette vil vise seg mer effektivt
for mottagningen på feltet enn
tidligere.

ed ruvende an-
Antennen for 49

er 120 meter høy

* *
* Kortbølgeprogrammene går J
i utover hele verden i til- ** *
£ sammen 24 timer i døgnet *

* ¥  ¥ -f *

sultert ito 120 kW sendere. Det Stasjonen har idag vel 30 an
var opprinnelig meningen å ut- tenne-master av forskjellig
vide med bare en 100 kW sen- høyde. De laveste som betje
der, men det er efterhvert gått ner 11 meter bandet er bare
opp for alle at det måtte en vel 30 meter høye. Antennene
virkelig skikkelig utbygging til. for 49 meter båndet er 120 me

ter høye, Hvor mange mil med
antenne-tråd det er mellom
disse mastene, som danner en
hel «skog», har bestyreren ikke
brydd seg med å måle.

• 2440 KVM. BYGNING Europa.
Midtre Stillehavet, Svalbard.
Stillehavet vest, Japan, Øst-
Australia.
India, Indonesia, Vest-Australia,
Middelhavet øst, Rødehavet,
Madagascar, Øst-Afrika.
Middelhavet, Afrika.

De to nye stor-senderne har
naturligvis gjort det nødvendig
med en utvidelse av selve sta
sjons-bygningen. Denne har
idag en effektiv gulvflate på
2440 kvadratmeter. P. K.

• 3.5 MILL. KRONER
De to 120 kW sendere som

nu er på plass koster 3.5 mil
lioner kroner. I tillegg kom-

• *7BO MÅL ANTENNE
OMRÅDE Jiiiliiiililiiiiiliiiilii

Antenne-mastene reiser
seg som en skog utenfor sta
sjonsbygningen. Antenne
området er 1300 meter langt
og 600 meter bredt, og det
skulle tilsvare 780 mål. En
vesentlig del av dette om
råde består av beitemark
hvor dyr beiter mellom stål
mastene. Utenom dette er
det forpaktet bort mye jord
til bondegårder.

Antenne-området ligger
bare 1,5 meter over havet.
Med springflo og sydvestlig
vind står nesten hele arealet
under vann.

• KANSKJE NY
SPESIAL-ANTENNE

Bestyrer Helland kan fortelle
at , det er på tale å anskaffe en
ny spesial-antenne til stasjo
nen. Denne antenne vil kunne
dreies 360 grader, mens de an
tenne-teppér man nu har, bare
kan snues 180 grader. En ny
dreibar og fjernstyrt antenne
vil kunne dekke alle hull, og
antenne-anlegget vil dermed
bli mer fleksibelt enn det er
idag.

Det er godt håp om at stasjo
nen får den nye antenne som i
så fall vil være i drift om et
godt års tid

Fredrikstad Kringkaster ble åpnet for drift i 1927. Sta
sjonen har fra dengang og frem til idag hatt kun to bestyrere,
først H. E. Stokke, fra 1930 Henri Helland som her er avbildet,

• 24 TIMERS PROGRAM
Kortbølgeprogrammet over
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algemeen vrachlkanfoor n.v.
ship agents rotterdam

brokers telegr.: Alvracht

chartering & forwarding agents teleph.: 114400

sworn weighing and sampling P.0.8. 18

tanker owners telex: 21438

Representative for Norway: Inge Steensland - Oslo - Postb. 1254. Teleph. 41 26 24
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D. OLTMANN

SHIPBROKERS and AGENTS

Brake/Unterweser

Tel.: 509 & 2219
Telex 025 888
Telegr.Adr.: Oltmann, Brake/Unterweser

Bremen
Tel.: 36061
Telex: 024 4432

024 4639
024 4662
024 5132

Telegr.Adr.; Olting Bremen

Bremerhaven
Tel.: 44251, 43237
Telex: 023 8715
Telegr.Adr.; Oltagent Bremerhaven

Also at the other Weser Ports
Einswarden, Nordenham, Elsfleth, Farge

and at Wilhelmshaven(

SERVING SHIPOWNERS SINCE 1871

David Geddes & Son Limited

(Established 1869).

28, Bush Lane,

London, E. C. 4.

Telephone : Mansion House 7931
(five lines)

CABLE; OSEDDEGO LONDON

TELEXGBLN 2-8246 AND 2-2879

SELLING AGENTS FOR WHALING COMPANIES

Whale Oil and Whale Products

FlshOu and Fish Meal

Vegetable Oils and Oilseeds
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Bøkene er like
nødvendig som
det daglige brød

Et bibliotek er et bibliotek,
om man finner det innenfor
dørene til et palass, på et
gammelt loft eller ombord på
et kvalkokeri. Det gir en fø
lelse av trygghet, fred og vel
behag. Av varme. Rommets
dimensjoner er ikke bestem
mende for denne særegne
atmosfære. Man kan godt fø
le den i bokbussen også. Bi
blioteket på et kvalkokeri er
ikke kombinert med noe le
seværelse. Lese kan mån
gjøre i salonger og lugarer.
Biblioteket er et skattkam
mer, eller en kraftstasjon,
der mannskap og offiserer
kan kente seg kunnskap og
inspirasjon, adspredelse og
omkobling. Ja, omkobling og
for all del ikke avkobling,
som er en vederstyggeligket
i all sin åndsforlattket og
en vankelligelse av Boken og
bøkene.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii «Sir James Clark Ross», men
Dårlig på «Thorshammer».
«Avgang ved Soloppgang» fikk
betegnelsen God på «Antarc
tic» og «Thorshøvdi», Middels
god på «Ross» og Dårlig på
«Kosmos IV». «Når engarna
blommar» ble stemplet som
Dårlig på «Kosmos IV», Middels
god på «Norhval» og God på
«Kosmos III» og «Pelagos».
«The Yeardling» fikk karakter
en God på på «Kosmos III»,
Middels god på «Antarctic» og
«Pelagos» og Dårlig på «Nor
hval». Og «Den forsvunne Pøl
semaker» ble betegnet som God
på «Kosmos III», Middels god
på «Abraham Larsen» og som
Dårlig på «Norhval». Sammen
draget for sesongen viser at
«Antarctic» fikk 29 gode, 9 mid
dels gode og 1 dårlig film. For
«Thorshavet» var tallene hen
holdsvis 17, 18 og 1, for «Kosmos
IV» 10, 22 og 3, for «Thorshøv
di» 22, 12 og 3, for «Pelagos»
43, 7 og 1, for «Thorshammer»
7, 15 og 6, for «Sir James Clark
Ross» 27, 11 og 0, for «Norhval»
15, 14 og 11, for «Kosmos III»
53, 11 og 3 og for «Abraham
Larsen» 7, 15 og 3.

| Filmerdenbeste under- 1
I holdning på kokeriene |
| Men de færreste
Ifinner nåde for de

forestillinger |
kritiske øyne |

• Hva biblioteket betyr for den
enkelte og for samfunnet om
bord kan vanskelig vurderes
høyt nok. Man ville vel imidler
tid lett kunne forestiile seg
hvilken følelse av skuffelse og
savn det ville medføre, om en
ekspedisjon skulle dra til feltet
uten bøker. Man kan klare seg
uten film og man har klart
seg uten film. Bøkene er der
imot nær sagt nødvendige som
det daglige brød. Det hver en
kelt kan ta med seg av lesestoff,
er sterkt begrenset. I bibliote
ket kan han imidlertid alltid
finne en bok han vil ha utbytte
av, enten han nu søker kunn
skap eller adspredelse. Og søk
ningen til biblioteket er bety
delig. Hvalbåtene får bokkasser,
og leselysten er ikke mindre der
ombord enn den er på kokerie
ne. Kassene byttes når båtene
anløper kokeriet for bunkring
eller når de kommer med hval.

Overstyrmann Thorleif Tjønnås på «Thorshøvdi» har funnet
frem en av Elias Kræmmers bøkér fra bibiiotekets hyller.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

På fl. k. «Thorshøvdi» står kje
mikeren for selve utlånet. Leif
Bar bru og Alf Kåre Kri
stoffersen har hatt sekre
tærstillingen på henholdsvis
«Thorshøvdi» og «Thorshavet».
lår skal de bytte arbeidsplass.
Leif Barbru skal ombord på
«Thorshavet». lår skal de byt
te arbeidsplass. Leif Barbru skal
ombord på «Thorshavet» og
Kristoffersen til «Thorshøvdi».
De kan fortelle at biblioteket
ombord på de to kokerier er om
trent like. Og leselysten er og
så omtrent den samme på beg
ge ekspedisjoner. Biblioteket på
«Thorshøvdi», som vi besøkte
forleden, omfatter ca. 600 bind.
Overstyrmann Thorl. T j ø n n
å s tviler ikke på at de av ve
teranene ombord som er gla i
å lese, nok har lest omtrent
samtlige bøker som finnes i bi

blioteket. Men man kan alltid
vende tilbake til den gode bo
ken. Annen og tredje gangs
lesning kan være vel så beri
kende som førstegangsbekjent
skapet. Her kan man finne en
lang rekke lærebøker og- annen
faglitteratur. Men hovedvekten
er likevel lagt på skjønnlittera
turen, Her er såvel klassikerne
som de moderne forfattere re
presentert. Og her kan vel hver
mann finne nettopp sin ynd
lingsforfatter.

Film er ganske sikkert den
mest populære underholdning
for mannskapene på de norske
hvalkokeriene, og de som blåser
filmfremvisningene en lang
marsj, er sikkert ikke mange.
Velferden har ansvaret for fo
restillingene ombord, og oppga
ven hører til de takknemlige.
Kinosjef Henrik Sandberg,
som skaffer filmene tilveie, kan
fortelle at «kinomaskinistene»
på kokeriene er dyktige og! sam
vittighetsfulle. Det er således
ytterst sjelden at en film blir
påført skader ved fremvisnin
gene ombord.

Kinoforestilling på norske
hvalkokerier var vel et ukjent
begrep før den siste verdenskri
gen. Men allerede i de første
efterkrigsår kom filmen til å
dekke en stor del av hval
fangstpersonellets behov for
underholdning. Hvalfangere
ombord på norske ekspedisjo
ner fra og med sesongen 1949/
50 til og med sesongen 1963/64
har sett ialt

+ statistikk over filmfremvis- mer blir bedømt likt på de for
skjellige kokerier. I sesongen
1951/52 f. eks., da 32 fremvis
ninger fikk karakteren dårlig,
ble de samme filmer betegnet
som middels gode ved 24 frem
visninger og som gode ved 36
fremvisninger. Dette viser til
fulle at smak og behag kan
diskuteres.

nmgene
Og de forskjellige filmene får

også sine karakterer. De deles i
tre kategorier, de gode, de
middels gode og de dårlige.
Den statistikk kinosjef Sand
berg har utarbeidet på grunn
lag av rapportene fra de for
skjellige ekspedisjoner, viser at
langt de fleste filmene 2137

har fått karakteren god.
1243 filmer er betegnet som
middels gode og 305 filmer er
stemplet som dårlige.

I sesongen 1948/49 fikk 97
filmer karakteren god, 51 mid
dels god og 39 dårlig. Dette året
ble det sendt film med syv ko
kerier. Den følgende sesong
fikk åtte ekspedisjoner film
med sydover, 140 filmer var i
følge rapportene gode, 64 mid
dels gode og 18 dårlige. I se
songene 1950/51 og 1951/52 ble
10 kokerier forsynt med film,

195 og 230 gode, 100 og 34
middels gode og 10 og 32 dårli
ge. Sesongen 1952/53 var antal
let ekspedisjoner som fikk fil
mer med fra Norge 8. 128 fil
mer fikk god kritikk, 97 middels
god og 24 ble betegnet som dår
lige. Fra og med sesongen 1953/
54 til og med sesongen 1956/57

i fire sesonger ble der eks
pedert film til ni kokerier.
Det ble 150, 129, 165 og 158 go
de, 98, 111, 108 og 81 middels
gode og 10, 41, 12 og 6 dårlige
filmer.

GOD DÅRLIG

Ser vi litt på rapporten fra
sesongen 1951/52, finner vi at
«A run for your money» fikk
karakteren God på «Kosmos
III» og Dårlig på «Thorshavet»,
«Spring in the Park Lane» fikk
karakteren God på «Antarctic»,
«Thorshavet», «Thorshøvdi» og

Når det totale antall filmer
de ti kokeriene hadde til rådig
het var 128, kan man bare kon
statere at karaktergivningen i
høy grad er avhengig av øynene
som ser.vE&IJm /M...• Hvalfangstselskapene finan

sierer bokfcjøpene, og sekretæ
ren har ansvaret for biblioteket.

SLA LIMITED 3 683 filmer,

SEA LANO AIR TRANSPORT fremgår det av en statistikk
kinosjef Henrik Sandberg har
utarbeidet.

Filmene blir byttet kokerie
ne imellom i løpet av sesongen
i den utstrekning dette er mu
lig. Under de «store» sesongene
ble det byttet filmer på bunk
ringsplassene på nedtur. På
opptur ble det byttet filmer i
Syd-Afrika når det var anled
ning til det ved anløp av Cape
Town. En slik ordning er ikke
gjennomførlig, når flåten er
innskrumpet til fire ekspedisjo
nen Dengang, utstrakt bytting
av film i havnene på nedtur og
på opptur var mulig fikk enkel
te ekspedisjoner med spesielle
byttesett, slik at de faktisk
hadde to filmsett å velge i.

Tanker and World Wide Chartering Brokers
De fire følgende sesonger, til

og med sesongen 1960/61 ble 8
ekspedisjoner forsynt med film

og statistikkens tall viser ka
rakteren god for 133, 132, 122
og 128, middels god for 100, 81,
79 og 71 og dårlig for 5, 18, 25
og 11 filmer. I sesongen 1961/62,
da 7 kokerier fikk film fra Nor
ge, ble 129 filmer betegnet som
gode, 78 som middels gode og.
25 som dårlige. De to siste se
songene, da bare fire norske
ekspedisjoner har vært på fel
tet, viser statistikken 50 og 51
gode, 47 og 43 middels gode og
12 og 7 dårlige.

Her kan man imidlertid trygt
tale om «Tordenskjolds solda
ter». Hver film får nemlig en
karakter på hvert kokeri hvor
den vises. Og langt fra alle fil-

SALE, PURCHASE AND CONSTRUCTION
OF ALL CLASSES OF TONNAGE

De første årene

kunne man ikke skaffe det til
strekkelige antall 16 mm filmer
i Norge. Man måtte da leie ad
skillige filmer fra USA og endel
filmer ble også leiet fra Eng
land. Senere er det norske 16
mm-marked opparbeidet, og
man ble efterhvert uavhengig
av leveranser fra utlandet. De
filmene man i de første årene
leiet utenlands hadde en man
gel, at de ikke var forsynt med
norske tekster, og de kunne
være vanskelig å forstå for en
kelte. Forsiktig regnet er hver
film blitt kjørt to—tre ganger
på to—tre kokerier. Dermed
blir det et meget stort antall
hvalfangere som hver sesong
har fått se film ombord. Man
kan regne med en besetning på
ca. 300 mann ombord i hvert
kokeri, og de aller fleste av
disse ser vel film når det er an
ledning til det.

I tillegg til de såkalte helaf
tens filmene får hver ekspedi
sjon med ca. 15 kortfilmer med
fra Sandefjord. Disse filmene er
av forskjellig art det er rau
sikkfilmer, tegnefilmer, geo
grafiske filmer, dokumentarfil
mer av forskjellig slag og
selvsagt crazy-filmer. U. S. A.s
og Canada’s ambassader har
hvert år stillet en rekke kort
filmer gratis til disposisjon for
fangstflåten. De øvrige kortfil
mer har man måttet leie bl. a.
fra Sverige.

På de forskjellige kokerier er

Steamship and Liner Agenls

Forwarding - International Travel Agents - Stevedores
med

valfcmgerkonto i
ANDEF3ORDS

SPAREBANK33-35, ST. MARY AXE LONDON E.C3

Telephone AVENUE 2525 (20 Lines) - Telegrams: Tanker Dept.: OUbermart Telex London

Telex: LONDON, 22 169,28 328 and 28 329 » Sale & Pui’chase Dept.: Stasale
» Tanker Department - London 28 362 » AU other departmentø: Esselalim Telex Londlon
* Sale & Purchase Department -

Lonodon 28 862 »
distriktets

Sjømannsbank
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F. H. LORENTZEN & SONS

SKIPSMEGLERE

OSLO

ENEREPRESENTANT I SKANDINAVIA FOR:

I.N.M.A. LA SPEZIA

NIPPON KOKAN K,K. (N.K.K.)

Verksteder: Asano Dockyard Yokohama

Tsurumi Shipyard, Yokohama

Shimizu Shipyard, Shimizu

Telegrams:
«LOSON» - «LOSONTANK» - LOSONSALE»

Telephone: 41 57 10 - Telex: Oslo 1087.
P.O. Box 1506



Mer kraft fra Tokke
i løpet av oktober

Bunnpriser for

storfe og smågris?
Norges Kjøtt- og FleskesentraPs

salgsnotering for okse, ku og kvige
av alle klasser er denne uke satt
ned med 10 øre pr. kilo. Med dette
prisnedslag er høstens bunnpris
sannsynligvis nådd for storfe. Fles
kemarkedet er fortsatt lett og
NKF’s salgsnotering er hevet med
10 øre for alle klasser.

Efter gjentatte prisfall sank små
grisprisen med 5 kroner for denne
uken. Den nye salgsprisen er da 113
kroner, fjorårets bunn-nivå. Man
regner med at potensielle kjøpere
nu er ferdig med innhøstingsarbei
det i stor grad og at markedet nu
vil stabilisere seg og at bunnen på
priskurven er nådd.

Norges Kjøtt og Fleskesentrals no
tering for salg av kjøtt og flesk fra
og med mandag 12. oktober 10(64:

Okse 6,90
Kvige 5,75
Ku 5,20
Gjøkalv 10,00
Mellomkalv 8,50
Spekalv 5,50
Lam 7,35
Sau 7,00
Geit 7,00
Hest 5,20

.Stjernegris.
55.1 - 60 6,10
60.1 - 66 6,35
66.1 - 68 6,35
68.1 - 70 6,35
70.1 —' 72 6,35
72.1 - 76 6,30
76.1 - 80 6,20
80.1 - 90 -
over 90

DALEN \

TOKKE 1
400,000 kW

Prøvekjøringen av det første aggregat ved
Tokke 2 er nu igang, I desember regner man
med at det andre aggregatet i Tokke 2 startes
opp og det tredje og siste aggrégatet ut på
sommeren 1965. På kartet ser man hvor de
forskjellige kraftstasjoner i Tokke-prosjektet
er plasert, og hvor stor kraftproduksjon de
forskjellige stasjoner får.

samtlige kraftstasjoner i Tokke-anlegget. Det
har en kapasitet på ca. 120 000 kW.

Kraften fra første aggregat ved Tokke II
og Tokke 111 vil være på nettet i løpet av ok
tober.

Ellers går arbeidet på de nye kraftstasjone
ne Tokke V og VI sin gang. Det er bare for
beredende arbeide som nu er i gang, bl. a. vei
bygging, brakkebygging og tunnel-innslag.
Først til neste år blir det for alvor fart i ar
beidet på kraftstasjonene, som efter planen
skal stå ferdig i løpet av 1968.

«TerningensMed det første vil man starte oppkjøringen
av det ene aggregatet av Tokke 111 i Arabygd
i Rauland. Dette aggregatet er det største ved

§måvertinner».
Nordvisjonens nye store konkur

ranseprogram «Terningen er kas
tet» har fire nye vertinner som sik
kert kommer til å bli meget popu
lære over hele Norden. Da man for
beredte programmet, ble det be
stemt at det skulle være to lyse og
to mørke piker, hver især særlig
typiske for sitt land. Danmark og
Finnland skulle finne hver sin lyse
pike og Norge og Sverige hver sin
mørke. Norges ble Oslo-piken Astri
Ledang som får sin Stockholmstur
hver weekend i åtte uker. Hennes
danske kollega blir den 16-årige Vi
beke Staal som er datter av bank
direktør Staal i København.

Protest mot forhøyet
omsetningsskattoRøntgen-øynene

fant savnet pike
Trondheim

(N.T.8.). Omtrent hundre hånd
verkere fra Nord-Trøndelag som
var samlet til et møte i Meråker i
helgen har sendt en resolusjon til
regjeringen der de protesterer mot
den bebudede forhøyelse av omset
ningsskatten, spesielt når det gjel
der bygge- og anleggssektoren.

Nederlender sa i rikstelefon hvor hun lå
Det er også skum på vannet,
sa Croiset i telefonen til sin
landsmann Pieter Lorier.

Mo i Rana; (NTB) Nederlen
deren Gerard Croiset ver
densberemt under naynet
«mannen med røntgenøynene»

har igjen gitt en overbevi
sende prøve på sine synske ev
ner. Det var nemlig han som
fant den savnede Korgen-piken
Bjørg Haugen, som nylig for
svant fra hjemmet i Korgen.

Det var en nederlender bo
satt i Mo som pr. telefon tok
kontakt med Croiset, og fra sin
boiig i Utrecht kunne Croiset
«se» Bjørg ligge i elven, og
han ga en beskrlvelse så nøy
aktig at piken ble funnet.

Piken ligger 600 meter fra
det stedet hvor regnkåpen
ble funnet, på høyre side av
elven. Det ligger et tre i van
net, og det står noe som lig
ner en hytte på elvebredden.

Denne brakte beskjeden vi
dere til mannskapene som had
de soknet hele elvestreknin
gen både to og tre ganger.

Nå målte han opp avstanden
og fant at Croisets opplysnin
ger stemte. Et tre av en mer
kelig fasong vokste nede i el
ven i en kulp, og på land sto
et lite sommerfjøs 600 me
ter nedenfor stedet hvor regn
kåpen ble funnet. Her fant
man Bjørg.

Jeg stiller meg skeptisk til
synske menn, sier Martin
Hjerpbakk som deltok i sok
ningen, men det er hevet over
tvil at opplysningene stemte og
at de i høy grad var oss ti! stor
hjelp. (Rana Blad)

O=OHP3[F3[S
kjdkkeneé

Av Paul Lorck Eidem.

Litt om spaghetti
av stoffet på gaffelen. Til denne
skilsmissen er absolutt en salcs
noe å tenke på. Allerede første
skritt med å få trådene påsatt gaf
felen kan være pinlig nok, inntil
noen lærer å skru dem på. Pen
spising blir det i alle fall sjelden,
og det blir lett litt av tomatsausen
igjen på kinn og slips. At slipset
får sitt, gjør kanskje ikke så mye,
det er jo slipsets viktigste oppgave
å hindre at vi får flekker på
skjorten. Mén vanskeligheten med
å få spist pent av denne glatte va
re, gjør at mange viker tilbake for
spaghetti.

Og det er synd for det kan væ
re meget godt, og variasjonene er
mangfoldige.

Mange bekker små Koordinerende

organ innen K.U.F.
Det blir suromer også av små

penger! Tiøreforeningen i Christi
ansfeld i Danmark hvis midler går
til Brødremenighetens m isjonsar
beid, er nådd opp i en inntekt av
en million kroner. Alle penger sam
les inn gjennom Tiøre-foreningen
landet rundt. Man startet med 5
øre, men forhøyet det senere til 10
øre. Nå tenker man å øke til 25 øre,
så da vil det nok gå fortere til den
annen million enn den første.

To storløp på
Bierke i høst

! Norges Kristelige Ungdomsfor
i bund (K.P.U.K. og K.F.U.M.) har
I nettopp hatt en 4 dagers konferanse
på Kvamskogens ungdomsheim.
Forbundet kan i dag se tilbake på
en rekke tiltak som leirsteder, ho

j teller, ungdomshjem, kaféer og sol
dathjem.

Tilsammen 80.000 kroner

i premier.
Under møtet ble det konstituertDet Norske Travselskap har skre

vet ut to storløp som skal kjøres
på Bjerkebanen i høst, og som hver
får en premiesum på 40.000 kroner.
Det ene er Axel Jensens æresløp,
som skal kjøres 2S. oktober for
varmblodshesten Det andre er et
utslagningsløp for kaldblodshester,
og skal avvikles 8. november.

Axel Jensens løp er et grunn
lagsløp over 1,600 og 2.200 meter,
med inntil 40 meter tillegg. Hver
distanse premieres for seg, med
8.000 kroner til distansevinnerne,
mens beste hest sammenlagt tilde
les ærespremien, som også er av
anseelig verdi. Kaldblodshestenes
utslagningsløp blir et tidsløp, med
inntil 40 meter tillegg for de hur
tigste hestene. I kvalifiseringshea
tene er førstepremien på 2.000,
mene finalevinneren vil kunne dra
avsted med 8.000 kroner. Videre blir
det et trøstetøp med 3.000 til seir
ende hest.

Det er allerede klart for delta
gelse av den fremragende svenske
traver Prances Nibs, som var nr. 2
i Skandinavisk Mesterskap i år.

et «Forbundenes Felleskontor» til å
koordinere disse tiltak og et ar
beidsutvalg ble valgt til å forbe-

alt kokes under lokk i
time.

en god

Hvordan kan du vite at klok
ken ikke er ett ennå når du ikke
har noen klokke?

Efter denne rett fristes man til j rede den første ordinære general
å synge «Mia bella Napoli», men I forsamling neste år. I gruppemøter
det overlater jeg helst til andre, ble det under konferansen disku-
Hvis jeg synger, spør folk bare: tert en rekke organisatoriske spørs
«Bva sa du?» (Bulls). mål.

En dansk venninne av familien
var innom en gang og efterlot seg
en rekke gode råd som jeg her
ved lar gå videre. Først hvor lett
man kan variere selve spaghetti
en, gi den nytt liv ved å farve
legge den. Når spaghettien er kokt
skal den vendes i smeltet smør,
vil man ha den gul tar man en
halv teskje safran (fåes på apo
tek) eller karry i smøret, vil man
ha den rød tar man litt rød mat
farve og en teskje paprika.

Og så var det hvordan man la
ger en riktig god saus på ekte
italiensk vis. Man smelter like de
ler smør og olivenolje, og steker
i blandingen to løk som er fin
hakket til farven er gyllen og fin.
Og så skal følgende ting, som alt
skal være finhakket, has- i:

En kvart kilo oksjekjøtt,'to ski
ver skinke, litt persille, 2 båter
hvitløk, en gulrot, en skive selle
ri,, 4 tomater (som er flådd).

Krydderiene er en teskje salt,
paprika og malt pepper.

To glass rødvin helles over og

Jo, jeg begynner å jobbe klok
ken ett.

90 minutter
til 400.000 kroner.

8.8.C.S store underholdningspro
gram til ære for Sir Winston Chur
chill i anledning av hans 90 års dag
den 30. november, vil også bli sendt
i Eurovisjonen og i radio. Blant de
medvirkende er Noel Coward, Ter
rence Rattigan og Tom Sloan.
8.8.C. regner med at programmet
vil koste 20.000 pund eller 400.000
kroner hvilket er den største sum
et enkelt programinnslag i 8.8.C.S
historie hittil har kostet. Og enda
har såvel forfatter som medvirken
de kunstnere avstått fra honorarer
som en ytterligere personlig hyldest
til Englands grand old man.

Uansett hvem De får tak i
PACIT CM CL Dl ©TTU2 D ©

rasjonaliserer skrivearbeidet
Det er vel liten tvil om at for- de lange, myke trådene opp i godt

slaget om å øke spisebestikket over ansiktshøyde og få dem de
med en saks når man spiser spag- ponert på en skikkelig måte in
hetti har noe for seg. Det er van- nenfor tyggeredskapen, og så få
skelig for oss nordboere å svinge avbrutt forbindelsen med resten

Ny
bensin

A-
400 ÅRSHELL

<s\l// BLYANTEN ER
Kulepennen er blitt skrive

verktøy nr. 1. Blyanten er like
som godt av mote i de senere
år, men i en lang rekke yrker er
den likevel uunnværlig, arki
tekter, tegnere, stenografer,
layout-folk kan simpelthen ikke
klare seg uten. Dessuten, kan
man tygge på en kulepenn?

I år er blyanten 400 år. Det vil
si, noe nøyaktig årstall og enda
mindre, noen nøyaktig dato, kan
neppe fastsettes. I Cumberland
fjellene ved Irskesjøen gjorde
man imidlertid et grafitfunn i
1564 og innbyggerne i Borrow
dale fikk dermed løst sitt fri
tidsproblem. I alle fall satt de

hjemme om kvelden og laget
blyanter.

anten ble'bedre når grafitten ble
pulverisert, blandet opp med
vann og malt sammen med lei
re, tørket og herdet i ovn. I prin
sippet er det samme metode som
benyttes den dag i dag.

Forskjellige blandinger gir
forskjellig hårdhetsgrad. Jo mer
leire, desto hardere blyant. I dag
finnes det rundt regnet 20 for
skjellige graderinger.

Med særskilt tanke på dem
som tygger på blyanten, tilsetter
også enkelte fabrikker sine bly
anter, eller veden i blyanten, et
diskret smaksstoff slik at sma
ken og duften skal være så be
hagelig som mulig.

Sol
Den nye FACIT ELECTRIC er utstyrt med
dobbelt tabulatorsystem. Det ene er tilpasset
Deres standard blanketter og det andre kan
benyttes til alle øvrige oppstillinger. Med et
enkelt håndgrep skifter De fra et system til et
annet. Ja, her kan man virkelig snakke om å
rasjonalisere skrivearbeidet.

Og en rekke andre fordeler: Hurtigere ord
skiller, hele 6 repeterende funksjoner, stillere
vognretur med iuftbremse.

Grafitten er akkurat som dia
manten krystallisert rent kull,
men som diamanten er hård og
lys, er grafitten myk og mørk.
I Dorrowdale skar man den til
med skarpe kniver, huiet ut
trestykker av passende lengder
og limte de forskjellige bitene
sammen. Særlig gode ble blyan
tene kanskje ikke, ofte fait de
fra hverandre, eller de rev istyk
ker papiret.

I 1Y26 kom tyskerne inn i bil
det, men fart i sakene ble det
først i 1794. En franskmann som
het N. J. Conté fant ut at bly-

SUPERSHELL
l/W@ PACIT tMELEMOTTCSn©

- eneste med dobbelt tabulatorsystem som standard

           A/S, avd. Sandefjord, Stockflethsgt. 24
IÆéASåMå Telf. 63 159.
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II Grace gir Dem H

en helt ny figurfølelse  

I Den store bh-suksess GRACE 144 GRACE 088 vidunderlig panty i nydelig ||l||
I får De hå også i motefargen marine, mønstret jacquard-vevet Lycra. Bakstykket iiiii
I pluss hvitt og sort. Prøv denne oppsikts- i Lycra-satin er elastisk også I høyden. iliil
 vekkende modell rned. perfekt passform. (Behagelig seiv når De bøyer Dem!) 11111

I De elastiske, faste, smidige Lycra skulder- Hvitt og motefargen marine.
I stroppene er utsøkt behagelige. A-B-C- Størrelsen Liten, middels, stor, ekstra stor. |||||
I skåler. Veil. pris: kr. 39,75. Veil. pris, panty; kr. 83,50. Hh: kr. 63,50. |||p

 IMPORTERES AV JONAS ØGLÆND H

I TOKKES I
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Trelasteksporten
økt med 60 prosent

il fr bruk av skoleskyss en

I bjørnetieneste mot elevene? C

Kraftig salve fra Idrettskonsulenten i Telemark
 i
; [ Skien (NTB) Idrettskon- bruke bena, sykkel eller ski
 * sulenten i Telemark, Jack til skolen når vær og føre
åt Johannessen har sendt fyl- forhold innbyr til det. Id
; < kesskolestyret en alvorlig rettskonsulenten mener el
' t henvendelse der han advarer lers at det er grunn til å un»
; [ mot for mye bruk av skole- dersøke om man ikke skal Ia
 f skyss! Han understreker at skolerutene stanse ca. en ki
!; det spesielt ikke er grunn til lometer fra selve skolen, slik
;| å yte skoleskyss på streknin- at elevene fikk denne strek
 t ger kortere enn 4 kilometer, ningen ågå når værforhol-

som er departementets gren- dene tillot det. Derved ville
se for refusjon til kommune- elevene få blodsirkulasjonen

-1 ne. Idrettskonsulenten anbe- i gang og møte våken til før
faler at skolestyret gjennom ste undervisningstime. Efter

• t lærerne oppmuntrer elever idrettskonsulentens mening,
! \ som har rett til skyss til i må bruken av buss innskren
; * størst mulig utstrekning å kes mest mulig.
h-k

i år
Produksjonen av mekanisk og

kjemisk tremasse i juli i år viser
en meget sterk økning i forhoM til
i fjor. Noe av økningen kan forfcla
res med. at det i fjor ble gjennom
ført produksjonsbegrensninger i
ferietiden.

Det er et faktum at barnas
fysiske standard er et pro
dukt av aktivitet og en sør
gelig kjennsgjerning at det
fysiske standard avtar i takt
med den økonomiske leve
standard. Foreldre som kre
ver skoleskyss for kortere
strekning enn fire kilometer,
vil gjøre sine barn en bjøme
tjeneste ved derved å frata
dem den fysiske aktivitet
som de så sårt trenger, skri
ver idrettskonsulenten i Te
lemark.

I årets syv første måneder steg
produksjonen av mekanisk masse
med 14 prosent. Produksjonen av
cellulose og halvkjemisk masse steg
1g,3 prosent i forhold til fjoråret.

10,4 prosent økte produksjonen
av papir, papp og kartong i juni—
juli i år i forhold til i fjor.

Eksportverdien av papirmasse og
avfall for perioden januar—august
økte med 16,9 prosent til 380,2 mill.
kroner. Eksporten av trelast har
økt ende sterfcere, verdistigning nå
69,6 prosent.

Hunde-tannlege
Helsingborg.

(N.TJB. _ T.T.). Dyrehospitalet i
Helsingfors kommer for fremtiden
til å kunne stå til tjeneste med
tannpleie for hunder. Nylig fikk
en hund ny gulltann, og et opptak
av dette ble sendt i svensk fjern
syn.Alkoholmisbruket til sjøs Vann til en million

hektar jord i Spania

En sjøfarer ser N
på kinesernePasienten var den 3% år gamle

schåfer Aijia, som hadde bitt av en
kinntann på en sten. Aijlas eier,
tanntekniker Willy Priedetzky, un
dersøkte om det var muligheter for
at hunden kunne få en gulltann.
En veterinær, Mats Hallstrøm, le
det anestesien under operasjonen
mens tannlege Hans-Erik Møller sto
for selve operasjonen og tok mål til
gullkranen.

Lederen for dyrehospitalet, vete
rinær Fritz Sevelius, har fått løfte
om hjelp av tannlege Møller til
tannoperasjoner også i fremtiden.

Vancouver, Canada

Vitenskapelig analyse av årsaker og botemidler (N.T.B. - Reuter). Kvinnene i
Folkerepublikken China er begynt
å bli motebevisste, fortelier John
Lewis, en 33 år gammel kaptein på
et britisk skip i korntrafikken på
China.

Barcelona (NTB-Reuter) Arbeidet er nu i gang med å
skape grønne fruktbare sletter på Middelhavs-kysten mellom Bar
celona og Valencia, hvor det hittil har vært tørt og ufruktbart.
En viktig del av prosjektet er reguleringen av elven Ebros nedre
løp, som nylig er gjennomført i og med at en del av et veldig
damanlegg ved Mequinenza er fullført.

(NTB) Sjøfolkene har et
krevende yrke, og det er et av
dem hvor faren for å utvikle
et alkoholproblem er betyde
lig. Det slår spesielt ut for en
gruppe hvis bakgrunn og psy
kiske kvaliteter gjør dem ueg
net for sjømannslivet. Likevel
ser det ut til at mange av
nettopp denne kategori søker
til sjøs. Det reiser seg da na
turlig et krav om en bedre av
siling av uegnede rekrutter til
sjømannsyrket. Den rådende
alkoholmisbruk blant sjømenn
er en utfordring til velferds
samfunnet og krever omfat
tende og varierte tiltak av va
rig art. En vesentlig oppgave
vil være å hjelpe sjømenn som
har måttet forlate yrket på
grunn av alkoholmisbruk.

Dette er noen av konklusjo
nené i en studie som er fore
tatt av dr. philos. Sverre Brun-
Gulbrandsen og cand. psykol.
Olav Irgens-Jensen, henholds
vis bestyrer og amanuensis ved
statens institutt for alkohol
forskning. Deres emne er «Al
koholmisbruk blant unge nor

ske sjømenn», og arbeidet byg
ger på undersøkelser foretatt
i 1957—58 av nærmere 3.500
sjømenn i alderen 20—21 år.
De konklusjoner man kom
frem til får støtte i en under
søkelse av nær 1.800 sjømenn
i samme alder foretatt i 1961.
Arbeidet er det første i sitt
slag, her i landet.

Undersøkelsen, som er blitt

psykisk utrustning. Bare én
prosent av den siste kategori
kunne betegnes som grove
misbrukere av alkohol, mens
hele 53 prosent av den andre
ekstremgruppe kom under
denne taetegnelsen. Gruppen
med få eller ingen uheldige
disposisjoner ville heller ikke
ta skade av økt fartstid.

Undersøkelsen tyder på at
en blant norske sjømenn fin
ner forholdsvis flere som er
disponert for et alkoholmis
bruk enn blant den tilsvaren
de befolkning i land, og at
dette også er årsaken til at
man i mange land har relativt
mye alkoholmisbruk blant sjø
menn. De med ugunstig bak
grunn har lett for å søke til
sjøs i ung alder.

Han har seilt på kinesiske havner
i elleve år, og fortalte nylig i Van
couver om de forandringar som har
f-unnet sted i disse årene.

Myndigbetene håper at dammen fra dette ene reservoir og
fra de neste som er planlagt vil sikre området jevn og pålitelig
vanntilførsel en forutsetning for at den tørre, harde jorden
kan dyrkes.

Reguleiringstiltakene er lem
pet. De gjelder nok fremdeles, men
de blir ikke praktisert så strengt
som tidligere. I Shanghai opplevde
han til sin forbauselse å se en
skjønnhetssalong for kvinner.
Tidligere var det vanskelig, å se
forskjell på kvinner og menn. De
gikk i samme sort skjorte og bukse.

.Men i dag er de kinesiske kvinner

nettopp de som har en slik
uheldig disposisjon har en
særlig tilhøyelighet til å gå til
sjøs i tidlig alder.

Spørsmålet om hvor tidlig
en gutt går til sjøs, og hvor
lenge han har vært ute før 20
års alderen, synes å henge
sammen med forskjellige for
hold i hans bakgrunnsmiljø.
Det later til, heter det i un
dersøkelsen, at alkoholmis
bruket blant sjømenn i stor
utstrekning er uttrykk for
dypereliggende psykiske pro
blemer. I slike j tilfelle vil imid
lertid folk være mer proble
matiske enn vanlige sjømenn
på forskjellige måter, selvom
de ble hindret i å nyte alkohol.
«Men når de lever i et miljø
der synet på alkoholen er me
get liberalt og hvor presset i
retning av å drikke synes å
være sterkt, er det ikke for
bausende at disponerte per
soner ofte utvikler et markert
alkoholmisbruk», skriver for
fatteren. De finner ellers at al
koholmisbruket optrer i sam
menheng med en rekke andre
problematiske ' atferdsytringer
som kriminalitet, disiplinær
brudd og svak yrkesmessig til
pasning.

Omkostningene ventes å ligge
på omkring 60 milliarder pese
tas, (7,2 milliarder norske kro
ner), og det er meningen å sik
re vanntilførsler til et område
på en million hektar.

et bestemt nivå begynner kraft
verket å levere strøm til et nett
som strekker seg inn i Frankri
ke. Frankrike og Spania vil ut
nytte de nye strømleveransene
efter sine behov.

EN 170 SIDERS BOK,
utgitt på Universitetsforlaget,
tar for seg en lang rekke for
hold som har betydning for al
koholmisbruk, fartstid, utdan
ning, evnenivå, påmønstrings
alder, personlighetsmessige av
vik, yrkesstabilitet, disiplinæ
re forhold osv. Det blir en kon
klusjon at dårlig utdannelse,
svake" evner og problematiske
familieforhold, generelt prede
stinerer for misbruk av alko
hol, og at denne tendensen vil
bli forverret med økt fartstid.
Derimot finner man minst al
koholmisbruk blant dem som
har høy utdanning, normale
oppvekstforhold og en normal

i alle fall endel av dem blitt
mer mote- og klassebevisste. De
har tilbakestrøket hår og går efter
hvert over til drakter og skjørt,
forteller han.

I første omgang vil daman
legget ved Mequinenza slå ut i
økt produksjon av elektrisk
strøm. Det er bygget et kraft
verk i forbindelse med daman
legget, og når vannstanden når

Nylig ble en fjerdedel av re
servoiret fylt, og spanske inge
niører foretok da en rekke un
dersøkelser for å være sikre på
at man uten fare kan fortsette
fyllingen. Når dammen er fylt
opp blir den med sin kapasi
tet på 1,5 milliarder kubikkme
ter Spanias største daman
legg.

Arbeidet ble innledet i 1955,
efter at myndighetene besluttet
å regulere elven Ebro fra fra
Escatron og ut til kysten. Det
er en strekning på omkring 200
kilometer. Arbeidet ledes av det
offentlige spanske institutt for
industriell utbygging, som får
kapital både av staten og av
private bedrifter.

Det er lettere å komme omkring
i Ohina nå enn tidligere, men det
er få steder å gjøre av seg og lite
å finne på, forteller Lewis. Det er
fremdeles en del kvinner blant
havnearbeiderne, men de er ikke
lenger satt til det tyngste arbeidet,
som for eksempel å bære varer om
bord i skip.

I et avsnitt om forholdet
mellom alkoholmisbruk og
fartstid heter det at det blant
dem som i 20—21 års alderen
har opparbeidet

tatt skyldtes det, efter det for
fatterne oppgir, at det på for
hånd forelå atskillige opplys
ninger som nokså klart tydet
på at spørsmålet om alkohol
misbruk til sjøs er et vesentlig
sosialt problem. Det var en na
turlig oppgave i og med at
Norge har flere sjøfolk i for
hold til folketallet enn noe
annet land, og at en meget
høy prosent har vært til sjøs.
En undersøkelse foretatt i 1962
ga som resultat at ca. 18 pro
sent av den voksne mannlige
befolkning i Norge hadde seilt
i utenriks fart i kortere eller
lengre tid.

MER ENN FIRE ÅRS
FARTSTID, 600 italienske nonner

har fått nye drakter som er levert
av selveste Dior i Paris. De har fått
en moderne utformning. Myke pa
stellfårgede tørklær til å ha om
halsen i stedet for de gamle stive
hvite kraver som måtte vaskes dg
strykes hver dag. Kjolene er også
blitt kortere, idet de begynner 15
cm. over bakken.

synes å være noe over en fjer
dedel som viser tydelige tegn
på at de befinner seg i fare
sonen. Hvordan forløpet er i
høyere alder og med vesentlig
høyere fartstid gir ikke under
søkelsen materiale til å vur
dere, men de foreliggende data
synes å vise at alkoholproble
met blant unge sjømenn er
meget alvorlig.

Angående utdannelse heter
det at de som har størst al
menutdanning synes å klare
seg gjennomgående langt bed
re i forholdet til alkoholen
enn de som har kortest skole
gang. Man finner også en klar
sammenheng mellom alkohol
misbruk og evnenivå.

Sammenhengen mellom på
mønstringsalder og alkohol
misbruk behandles i et eget
kapitel der det. heter at av
dem som drar til sjøs i en al
der av 15 år og som bare har
folkeskole, er det særlig mange
som ser ut til å få problemer
med alkoholen. Men det kan
ikke sies noe om hvordan den
ne gruppen hadde klart seg
under andre forhold.

- så deilig
kaffe du!

Kvimielige trafikk
konstabler.

Femten kvinneiige parisiske poli
tikonstabler skal nå prøves som
trafikkbetjenter med særlig opp
gave å passe på skolebarn i trafik

ken. De får en fiks uniform med
baskerlue i sfcedet for den vanlige
runde luen de parisiske politikon
stabler har.- den virker

så fyldig!
Einar BerggrenAlkoholmisbrukerne repre

senterer

ET STORT PROBLEM

jublleumsi handelsflåten, ikke bare
gjennom sitt alkoholmisbruk,
men også ved sin øvrige åt
ferd. Det ser -ut til at de er
overrepresentert blant lov
overtrederne, ved sitt misbruk
motarbeider de trivelige for
hold ombord, og de er usta
bile yrkesutøvere. Blant de
mest ustabile sjøfolkene som
skifter båter særlig ofte er det
en dramatisk overvekt av mis
brukere. Dette hindrer ikke at
det kan være alkoholikere som
er meget trofaste mot skuten
de står ombord i.

• den må
jeg også
kjøpel

- og akkurat
passe sterk!

25kr.Dem- mmrøm-
nydelig! vi gir

Når det gjelder ungdommer
med vanskelige Alkoholproblemet og andre

problemer som har sammen
heng med det synes å være be
tydelig blant unge norske sjø
menn, heter det videre i un
dersøkelsen som også under
streker at man har begrenset
seg til nettopp dette skikt, og
at konklusjonene ikke kan
føres over på voksne sjømenn.
Men det ser ut til å være et
faktum at meget lite hittil er
gjort for å forebygge eller be
grense alkoholmisbruket til
sjøs. Mens folk som bor i land
er underkastet en relativt
streng lovgivning med sikte
på å hindre misbruk av alko
hol, står gutten som seiler i
utenriks fart helt fritt med
hensyn til hva han vil drikke
når han først er i havn. Og
mens han hjemme som regel
vil bli utsatt for sosial kon
troll fra familie og venner, vil
den samme gutten som sjø
mann svært ofte bli utsatt for
et så sterkt press i retning av
å drikke at han ikke kan reg
ne med at

forDeres gamle
barbermaskin
nårDe kjøperen ny
PHILISHAVE 800 S

FAMILIE- OG OPP
VEKSTFORHOLD

finner forskeme at denne ka
tegori er sterkere disponert for
alkoholmisbruk enn andre.
Meget tyder på at fartstiden
i seg seiv er en særlig belast
ning for dem, slik at utslagene
i form av alkoholmisbruk blir
særlig markerte når fartstiden
er lang. Det ser også ut til at

s /•

hyggelig
- Tiøre at

|| JSS tj.
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Kamp mot kjærlig*f? <

Illlili il liets-antomaten
København,

N.T.B.S korrespondent i Køben
havn forteller at man i en tid i så
kalte kjærlighetsautomater har
kunnet trekke sedler med løfte om
stevnemøte med en ukjent.

Automatene har dessuten visse
bi-funksjoner: den henviser kun
dene til selgere av sommerhustom
ter og til babysittere. Endelig kun
ne man, hvis man ikke var interes
sert i noen av disse tingene, trekke
et pussemiddel. Nå hai’ anklage
myndigheten planlagt et felttog
mot automatene av denne typen.
Tilsynelatende er det umulig ved
hjelp av loven å ramme stevne
møte-arrangementene. Derfor må
politiet gå indirekte til verks for å
få fjernet automatene. I en tiltale
beslutning mot eierne heter det at
automatene stikker for langt ut fra
eiendommene der de er plasert, det
foreligger ikke den nødvendige au
torisasjon for å formidle tomte
salg, og foretagendet har ikke bar
nevernnevndens tillatelse til å drive
barnepassing. Dessuten fcreves det
næringsbrev for å seige pussemid
del. De tiltalte, som krevde IS,OO
kroner pr. innkast, nekter seg skyl
dige.

fa, slik skal det høres etter kaffekosen. De kan være sikker
når De serverer Clrkelkaffe, sterk og fyldig og god til
siste kopp!
Be om sterk og god Clrkelkaffe neste gang De kjøper kaffe!
Cirkelkaffe fåes i PHILIPS

Kr. 125- veii. I@

aromatett pose, i plastpakning og høyvakuumpakket i boks.

lar vært 25 år i den moderne barberteknikks
- Derfor gir vi Dem nå et jubileumstilbud,

<r Deres gamle barbermaskin når De kjøper
lishave 800 S.

HAN MOTSTÅR
PRESSET

Når man samtidig vet at unge
mennesker synes å ha svært
lett for å utvikle avhengighet
av alkohol, må de nuværende
forhold fortone seg som be
tenkelige fra et sosialpolitisk
synspunkt.

Det pekes i den forbindelse
på at en sjømann har svært
små muligheter for behand
ling når han begynner å få
alvorlige problemer med alko
holen.

CIRKEL
KAFFE

GJELDER FOR SEPTEMBER/OKTOBER 1964 = KJØP NÅ!

;om har Philishave, kan nå få både hurtigere
jeligere barbering, som er spesielt skånsom
åleiig hud. - Takket være ny utforming av
laltene i skjærehodet og hurtigere motor, er
Philishave 800 S blitt minst 23% mer effektiv

enn noen tidligere modell. - Derfor bør De bytte til
Philishave 800 S!

PHILISHAVEbrennes, pakkes og garanteres av spesialisten i kaffe

Norsk Kaffekompani A/S - Oslo
 *  

Når undersøkelsen ble fore- med selvregulerende, flytende skjærehoder!

*ieneste!

fl 1 kr. 25,- foi
| P ••;*;: v' : ‘... M en ny Phil

mm]

; - yMhJ mot ømt ;
Skjeggsp.
d6n nye

mTSTEBK Tgl|
 OG B
Wk FYLDIG

SÆRLIG VIKTIG

NÅ OM DAGEN

Skyll munnen flere ganger
daglig med Vademecum
munnvann. 2-3 dråper
i et glass vann renser og
desinfiserer munn og svelg.

antiseptiske
VADEMECUMMUNNVANM

'Sti
«APEN SOMBESKYITEft

BARNENGEN

Dråpen som beskytter



Skal vi bo
anderledes ?

FEARNLEY & EGER: En ny boligform er under utvikling i våre naboland. De såkaite servicehusene byr på
mange fordeler for moderne familier også for enslige.
Fra et av kollektiv-husene i Stockholm bringer vi i denne uke en bred reportasje om
den boligform som kanskje blir fremtidens løsen også hos oss.

M/S BISCAYA Øst-Norge/Bis
caya-linjen.

M/S CHARENTE Øst-Norge/Bis
caya-linjen.

M/S FERNBANK v. ank. San
Francisco 22/10.

M/S FERNBAY v. avg. Toledo
13/10 Hongkong.

M/S FERNBROOK v. pass. Suez
13/10.

M/S FERNCAPE v. ank. Ham
burg 15/10.

M/S FERNCLIFF v. avg. Los
Angeles 15/10.

M/T FERNCOAST v. pass. Suez
kanalen 21/10 Genoa 25/10.

M/T FERNCOURT ank. New
York 15/10.

M/T FERNCRAIG v. ank. Mizu
shima 16/10 Innoshima 22/10.

M/S FERNDÅLE v. ank. Trinco
malee 12/10.

M/S FERNFIELD v. avg. Manila
21/10 Toledo.

M/S FERNGATE v. avg. New
Orleans 14/10 Mazatlan.

M/T FERNHAVEN— v. pass. Suez
kanalen 16/10.

M/S FERNHILL v. avg. Singa
pore 13/10.

M/S FERNLAKE laster US At
lantic 13—24/10.

M/S FERNLAND v. ank. Free
town 15/10.

M/S FERNMOOR v. avg. New
York 16/10.

M/T FERNMANOR sjøsatt Aioi
3/10.

M/T FERNMOUNT v. ank. PG
20/10 pass. Suez kanal 29/10.

M/TFERNPARK v. pass. Suez
kanalen 21/10 Lavera 25/10.

M/S FERNPOINT avg. Osaka
8/10 for Montreal.

M/S FERNRIVER ank. Bathurst
N.B. 10/10.

M/T FERNROSE v. ank. Durban
21/10.

M/S FERNSEA v. avg. San Fran
cisco 15/10 Iloilo.

M/S FERNSIDE v. avg. Yokoha
ma 18/10 for Vancouver (8.C.)

M/S FERNSI>RING v. ank. Chi
cago 12/10.

M/T FERNSTAR v. ank. Kiel 19/10.
M/S FERNSTATE v. ank. Labu

an 14/10 Bangkok.
M/S FERNVALLEY v. ank. La

gos 15/10.
M/S FERNVIEW v. avg. Hong

kong 15/10 for Bangkok.
M/S FERNWAVE v. avg. San

Thome 17/10.
M/S FERNWIND v. ank. Hamp

ton Roads 15/10.
M/S FERNWOOD v. avg. Free

town 15/10 for Monrovia.
M/S STANFORD Øst-Norge/Bri

stol-linjen.
M/S STALHEIM Øst-Norge/Bri

'stol-linjen.

Paris har gitt oss
buksemoten!
Idunn Finckenhagen gir en oversikt over høstens og vinterens mote-nyheter fra Paris
Artikkelen er rikt illustrert og gir gode og nyttige tips.

Sete på Stortinget -
Seter i Østerdalen.
«Kvinnen i arbeidslivet» er denne gang Karen Grønn Hagen, stortingsrepresentant og
«seterkulle».

I ukens KVINNER OG KLÆR finner De dessuten:
Festlige filledukker etter Simplicity-mønster. - Deilige barneplagg i Stil-mønster. - ønske
hus på en haug på Jæren. - «De kjøper - vi betaler», og meget, meget annet.

Framtids-raketter
klar i 1980-årene ?

Stramt potet
marked

Potetavling en for Norge antas å
ville ligge langt under et middel
års nivå, og det er fremdeles et
åpent spørsmål om andelen av mat
poteter er nok til full markedsdek
ning inneværende salgssesong. Eu
ropeiske data antyder et selgernes
marked i europeisk målestokk.

Pra mandag ble Osio-prisene for
matpoteter oppjustert med 2 kroner
pr. 100 kilo. Prisen ved salg til
engrosforhandler er 34 kroner for
Kerrs Pink og 31 for vanlig hvit
potetsorter. Potetmarfcedet må ka
rakteriseres som meget stramt.

Ny roman starter dette nummer:
Los Angeles (NTB-AFP) En

vitenskapsmann»
orienterte nylig om planene for
en kjemperakett som kan være
klar en gang i løpet av 1980-
årene og som vil frakte passa
sjerer 20 ganger hurtigere enn
dagens jetfly.

Phil Bono ved Douglas-fa
brikkenes avdeling for rakett
for det såkalte Pegasus-prosjekr
tet på et møte i de amerikan
ske bil-, fly- og romfarts-inge
niørers forening i Los Angeles.
Han fremholdt at han er over
bevist om at pegasusraketten vil
tkunne bringe 170 passasjerer
og en last på 18 tonn med en
fart av 27.350 kilometer i ti
men i en høyde av 201 kilome

ter. Med New York som av
gangssted vil en slik rakett nå
Honolulu på 18 minutter og
Tokyo på en halvtime. Intet
sted på kloden vil ligge mer enn
45 minutter borte.

„MIN SKAL DU VÆRE"
følg med fra starten.

Pegasus-raketten blir anta
gelig vitenskapens største tri
umf siden flyets oppfinnelse,
fremholdt han. Den skal starte
og lande vertikalt. Den kan gå
ned ikke bare på land, men og
så på sjøen, hvor man uten sær
lige vanskeligheter kan få den
på land igjen. Den blir åtte gan
ger hurtigere enn de overlyds
flyene som ennu bare ligger på
tegnebordet.

Kjøp med ukens
landinger i London, Frankfurt
og Beirut tar 22 timer vil ta
under 40 minutter, uten mel
lomlandinger.
\ Raketten, som får klokkefa

song, blir 34 meter høy og 15
meter i diameter ved foten. I
øverste del blir det fire passa
sjer-seksjoner, hver med 43 lig
geplasser passasjerene skal
ligge under flukt.

Turen fra New York til Bom
bay som i dag med mellom

Rakettens brennstoff blir en
blanding av flytende surstoff og
vannstoff fordelt på åtte tanker
ved start. Under flukt vil raket
ten slippe tankene efterhvert.

Ifølge beregningene vil passa
sjerene ikke utsettes for mer
enn tre ganger sin egen tyngde
under starten og landings-for
beredelsene.

Ferdighus i
støpi plast

hard *
M/T «Buganda» V. avg. Bandar

Mashur 12/10 for Mizushima.
T/S «QUEENSVILLE» v. ank. Puer

to Cabello 15/10.
M/S «ROSEVILLE» v. ank. Hong

kong 17/10.
M/T «SILJESTAD» v. pass. Suez

18/10 underv. Umm Zaid.
M/S «SOMERVILLE» v. ank. Walla

ce Bay 14/10.
M/T «SOMMERSTAD» v. ank. Mon

treal 14/10.
M/T «STOLT STEINSTAD» v. ank.

Eaton Rouge 16/10.
T/T «STORSTAD» v. ank. Antwer

pen 20/10.
M/S «SUNNYVILLE» v. ank. Los

Angeles 19/10.
M/S «WOODVILLE» losser i Ant

werpen, avgang uviss.

1963 - et koleraår

Verdens Helseorganisasjon (WHO'1
forteller i sin årsrapport for 1963
at fjoråret var det verste på fem år
når det gjelder registrerte tilfeller
av kolera. Av 65 157 rammede over
hele verden, døde 21.735 mennesker
mens tallene for 1962 var 41.575 til
felier med 12.016 dødsfall.

A/S IVARANS REDERI:

M/S «BUENOS, AIRES» ankom Pa
ranagua 13/10.

M/S «MONTEVIDEO» avgikk Sa
vannah 29/9 for Buenos Aires.

M/S «NORHOLT» avgikk Avon
mouth 9/10 for Great Lakes.

M/T «PRIMERO» avgikk Bonny
11/10 for Wilhelmshaven.

M/S «REINHOLT» ankom Liverpool
11/10.

M/S «RIO DE JANEIRO» avgikk
Bahia 6/10 for New York.

M/S «SANTOS» ankom New York
8/10.

HELMER STAUBO & CO.:
M/T «STABERG» V. Port Said 17/10

transporten *Ålesund: Laader Berg, Bor
gund, har fått tiisagn fra Di
striktenes Utbyggingsfond om
et lån på 185 000 kr. til å sette
i gang første byggetrinn til en
ny plastfabrikk i Skodje. Fa
brikken skal ta opp produk
sjon av ferdighus i hardstøpt
uretan-skumpiast.

vil revolusjonere Mena.
T/T «STALAND» V. Persiske Gulf

30/10.
M/S «STAVERN». V. Zamboanga

mellom fjerne steder. j
Under siste krig konstruerte India og Øst-Pakistan hadde de

høyeste tallene; 55.069 sammen
(90 % i India). De samme land
hadde 28.182 registrerte tilfeller av
kolera i 1062,

Laader Berg en sabotasje-tor- j
pedo med en spesiell tennsats, J
som av eksperter blir beteg- *
net som den beste i England
under krigen. Han konstruerte
en motorbåt som kunne senkes *
og heves igjen med kompri- -f
mert luft. Han har nu konstru- *yL.
ert en plastmaskin som eks
porteres over hele verden. j

«HP.» trekker seg 17/10 Cebu.
M/T «STAVIK» V. Liverpool 17/10

London.Tokyo (NTB’s 01-redaksjon) . Den
svenske friidrettsledelsen i Tokyo
kunngjorde i går at hinderløperen
Bengt Persson ikke kommer til å
stille opp i årets olympiske leker.
Persson sliter med store smerter i
det høyre benet, på samme sted
hvor han tidligere har hatt en ska
de.

Det er foreløbig en hemme
iighet hva produksjonen eliérs
skal omfatte, men det skal
dreie seg om et luftfartøy, som

H. KROGK-HANSEN:
M/T «MARICOPA»: Ventes ankom

me Convey Island (London) 18/10, avla slektens opprinnelige beskjed
ne hus et kort besøk, fremvises det
nå mot betaling for amerikanske
turister. For en doller kan de også
få kjøpt sten fra huset, og vil de
skrive sitt navn i gjesteboken, ko
ster det en halv shilling.

N. R. BUGGE, Tønsberg;
M/T «Benguela» V. avg. Lavera

13/10 for Mena al Ahmadi.

A/S LISE:
De irske slektninger

til avdøde president Kennedy vet å
skaffe seg inntekter av slektskapet.
Til tross for at han bare en gang

M/S «LISHOLT» ankom Bremen
13/10.

A. F. KLAVENESS & CO A/S:

M/S «BONNEVILLE v. ank. Iligan
15/10.

M/S «BOUGAINVILLE» v. avg. Co
lumbia River 17/10 for Los An
geles.

M/S «BRONXVILLE» laster Filippi
nene til 26/10.

M/S «CORNEVILLE» v. ank. Tema
16/10.

M/S «GLENVILLE» v. utlosset i
Miami Beach 12/10.

M/S «GRANVILLE» v. ank. Lou
renco Marques 20/10.

M/S «HOPEVILLE» v. ank. Sheet
harbour ca. 15/10.

T/S «KINGSVILLE» avg. San Fran
cisco 10/K> for Manila.

M/S «LEOVILLE» v
13/10 undf-rv. Jeddah

M/S «LIBREVILLE» v. avg. Port of
Spain 15/10 for Georgetown.

M/S «MANDEVILLE» v. ank. Pointe
a Pitre 14/10.

M/S «OAKVILLE» losser/laster U.S.
Gulf til 28/10.

pass. Suez
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Føljetongen:
Jeg spurte: Hvordan er det
gått med henne?

Han bante. Nå får du tenke
litt på deg seiv. Hun ville greie
seg seiv i helvete. Hun er reist for
lenge siden. De la henne i bun
nen av båten og pakket seks tøn
ner salt i en ring rundt henne, la
et bolster over og rodde bare om
natten. Sete døgn tok det før de
kunne sette henne i land på
Brattøra. Siden er hun blitt borte.
Vær ikke redd. Her er brevskap
til deg fra Oarstenssøn. Vær trygg
for at han har reddet henne. Det
kunne kostet ham både rikdom
og frihet om hun ikke var kom
met seg ut av landet.

Og de andre?

Hans Majestet over fogedens og
lensmannens egenmektige oppfør
sel. Jeg sendte min brigantine
«Lynet» med depesjene Den sva
rer til sitt navn. Jeg håper dette
brevet treffer deg i frihet og ved
godt mot. Trenger du min hjelp,
står jeg alltid til tjeneste. Meg
kan ingen ramme ».

Por en gangs skyld hadde den
mektige Ebbe Oarstenssøn regnet
feil. Kristin Lillebirken og de to
rokarene, Ole Torrisen og Olle
Helsing, ble tatt og forhørt. De
tilsto at det var Timmermann
som hadde ordnet med flukten,
at jeg hadde besøkt henne da hun
lå i uvett i skogen, at min søster
hadde vært gjemt på Lillebirken
i lang tid, og at Ebbe Oarstenssøn
hadde skaffet pengene til flukten
Tross at de ble lagt på strekkben
ken alle tre, kunne ingen av dem
si rner enn at de hadde satt henne
i land på Brattøra. Derefter var
hun forsvunnet, like sporløst som
en ånd kan forsvinne. Ebbe ble
satt fast.

fast. Ebbe og et par gode menn i
Trondhjem fikk sitt gods inn
dratt.

Hans Kaas og sorenskrivaren også
var vel informerte. Sammen in
trigerer de slik mot ham at han
blir frådømt sitt embete for en
tid.«Fru Anne Kristine til Mære» Men det var farlig å legge seg

ut med Ebbe Oarstenssøn. Han
var en rik og mektig mann, statt
hoiderens fortrolige, med en krans
av farlige slektninger rundt seg.
Han var gift med en datter av
den allmektige rådmann Horne
mann, og både han og datteren
hans trakk i alle de tråder som
kunne føre frem. Til slutt reiste
fru Oarstenssøn og Merete til Kø
benhavn, fikk foretrede for kon
gen og berettet historien. De la
skylden på fogeden, som skulle
hatt kjennskap til rømningsplan
ene, men som skjøt skylden på
kongens bankier, Ebbe Carstens
søn, da folk vendte seg mot ham.
Fogeden ble også beskyldt for å
ha tilegnet seg store mengder av
betrodd gods i Mæres rike bo. Han
tok til gjenmæle i en lang skn
velse til stiftamtmannen. Men
hva nyttet det? Den arme foged!
Han hadde en uterlig trang til å
se sine meninger på prent, og det
ble farlig for ham. Han skrev an
dre brev, hvor han sier rett ut at
det er Ebbe og hans mektige
bundsforvanter som har fått ham
arrestert. Han skylder stiftamt
mannen, Eric Madsen, for å ha
sett gjennom fingrer med hele sa
ken, han påstår at amtmannen

Mot meg var fogeden ingen ond
mann. At hans klager er sanne,
tviler vel ingen på. Hvordan skulle
ellers Timmermann ha maktet å
holde min søster skjult så lenge
på Lillebirken? Det var farligere
for dem som var blandet inn i
denne saken å la mestermannen
få min søster enn å hjelpe henne
ut av landet.

Av Lalli Knutsen
soldaten som et par ganger om
dagen slengte litt mat inn.

Det er hans skyld. Uten ham
hadde jeg sloppet, men han tvang
dem. Måtte Gud forbanne ham til
evig tid.

Dagene rant langsimt og pine
fullt av sted. Hadde ikke Lavris
vært hos meg, ville fortvilelsen og
håpløsheten ha drept meg. Por
hver dag vokste min kjærlighet til
ham. Por første gang i livet var
jeg kvinne i en manns makt. Han
var øm og letthendt som en kvin
ne. Han var vidsynt og klok. Vi
trenkte ikke snakke sammen, for
vi leste hverandres tanker. Likevel
syntes vår kjærlighet like nytte
løs og avsvidd som Mæremyrene.

September gikk. Min søster var
fremdeles på Lillebirken. Gud
alene vet hvordan de gjemte hen
ne, men hun ble ikke funnet. Kri
stin konen på Lillebirken
hadde lovet Hans Ehm å følge
henne til Trondhjem, for de to
skysskarene var dømte voldsmenn
og røvere. De gjemte seg nå i sko
gen.

Oktober kom, med skarp ris
lende kulde. Jeg var ofte i forhør.
Men dagen efter det første for
høret kom sorenskriveren settende
til gården. Han tordnet og svor
da han så sårene mine. Og han
truet med fengsel den som våget å
bruke tortur. Jeg visste det var
Hans Ehm jeg kunne takke for
det, og jeg hatet ham dobbelt. En
skal ikke være takknemlig mot en
marin en hater. Det strider mot
naturens lov.

Oktober forsvant i en tåke av
gul frost. På en eller annen måte
maktet Peter Timmermann å
komme inn til meg. Hån ble stå
ende som lamslått da han så meg,
snudde og gikk uten å si et ord.
Noen timer efter kom regiment
feltskjæren. Det var en eldre
mann som hadde nytt stor gjest
frihet hos oss. Han ble dypt rys
tet. Han sa til Timmermann:

Da fogeden ble sloppet løs, be
søkte han meg i fengslet. Hans
eneste tanke var hevn, Jeg sa:
Det er dumt. Mot en slik over
makt kan ingen kjempe.

Magisteren sitter på Bremer
holm. Din søsterdatter er sendt
bort, ingen vet hvor. Brostrop er
reist til sin farbror. Seselja sitter
i fengslet i Trondheim. Og
jeg har hørt at Katja også sitter
der. Jeg har hørt at hun har til
stått at hiun skaffet din søster re
vekakene han ble drept med. Hun
tilsto først efter at Seselja hadde
angitt henne.

Ebbe skrev lindt og kjærlig. Han
sa at min søster var i sikkerhet.
Så fortsatte han: «Jeg vet du har
hatt det vondt, petite. Jeg maktet
ifcke å hindre det. Men nå har
stiftamtmannen sendt klage til

Han burde lydt mitt råd. Han
stilet en klage til kongen, og han
ble fengslet igjen Han ble sit
tende i to år helt til overret
ten, som hadde dømt min søster
til døden in effigie. frikjente ham

Presten kom. Den fanatiske sje
len hans led helvetes kvaler fordi
mestermannen ikke -fikk lov å
stelle med meg. San fikk fjernet
Lavris fra meg og dermed alt
håp fra sjelen min. Nå lå jeg
alene på den råtne halmdyngen.
Det luktet surt og vondt, og det
gjorde jeg seiv også. Verst var det
med den fugtige kulden som satte
verk i alle de mishandlede lem
mene mine. Jeg visste ingen ting
om det som gikk for seg utenfor
cellen. Det nyttet ikke å spørre

Her er ikke værende for et dyr
engang. Vi flytter henne inn i
huset.

Timmermann gren,
tar ansvaret?

Hvem

Jeg! Jeg skriver et brev til
sorenskriveren, og De sender ri
dende bud!.

Tiden som fulgte efter dette, ble
fryktelig. Jeg ble ført til fengslet
i Munkegata i Trondhjem. Gud
skjelov lå jeg i uvett i lang tid.
En storm av anklager reiste seg
mot meg efter at Torrisen og Hel
sing hadde trukket meg inn i
flukten. Timmermann ble satt

Slekten Oarstenssøn var hevn
gjerrig til det ytterste. Ebbe fikk
ram på ham likevel. Det ble sa + t
ut det rykte at fogédens kas,.-p
dårlig tålte eftersyn. Det var noe
som bet, for fogedens kasse var
også kongens. Da våknet herren
i København.

Samme dag bie jeg flyttet til
jomfrukammeret. Jeg fait i uvett
og ble liggende med voldsom verk
i lemmene og sterk feber. Da jeg
endelig ble klar igjen, våknet jeg
og fant Lavris ved sengekanten.

FL^^D

Styrtregnet over store deler av Østlandet i helgen forårsaket store skader og skapte kaos i
trafikken. Her kommer politiet til unnsetning, det er en mopedist som hadde forsøkt å for-
sere Ringeriksveien. (NTB-foto.)

CATERPILLAR .Elt.l.st.r.

• t j| FOS» EFFEKTIV MASSEFLYTTING

fSt SKUFFER 0,9—1,2 m 3

|y||| JF™ VEKT 7,7 tonn

' Caterpillar kvalitet og driftssikkerhet sammen med

Caterpillar og Cat er registrerte varemerker ' En god investering. 302 a - 6409
- tilhørende Caterpillar Tractor Co.
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SKIPSFART KVALFANGST~«* .T

Koffardi: Maritimt skole

senter innvidd

i Trondheim
Tankskip Caribbean- Europa CAV

sluttet til plussrate
Sverige. Dertil en 50.000 tonns
bulkbåt for tysk regning i
Tyskland, Som man ser, er
det nu de store skip som gjdr
seg gjeldende.

Av prøveturer ble det rap
portert i alt 6, hvorav ingen
norske.

Trondheim (NTB) Det mari
time skolesenter på Ladeham
meren ble innvidd mandag i
nærvær av Kongen. Skoleanleg
get, som har kostet 10,5 mill.
kroner, har en elevkapasitet på
600. Ordfører Odd Sagør, som
tok imot anlegget fra byggeko
miteen, rettet en særlig takk til
statsmyndighetene for et samlet
bidrag på ca. seks mill. kroner
og til Sør-Trøndelag fylke for
275.000 kroner. Han overlot der
efter skolene til rektorene og
overrakte en gave fra Trond
heim kommune på 10.000 kroner
som skal brukes til utsmykking
av anlegget.

Praktisk talt ikke opplagt tramptonnasje
HVALFANGSTUTSTYR

INDUSTRIUTSTYR
APPARATBYGGING

KONSTRUKSJCNER

* TANKMARKEDET de fridager, Når de derfor i
løpet av tirsdagen kommer
tilbake fra jakt, tur eller fi
ske, så vil denne storartede
opplysning forellgge. New
Yorks reaksjon på denne slut
ning vil da influere meget på
om jeg er sannspådd eller,
ikke.

Jeg var litt for optimistisk
1 forrige uke da jeg spådde en
oppgang på 10 poeng. Opp
gangen ble 71/2 poeng, slik at
gj ennomsnittsraten i forrige
uke lå på skala minus
47i/2 %.

Det var helllgdag i New
York mandag, Columbus Dag.
Når det er 3 fridager på rad
(lørdag, søndag og mandag)
i New York, så viser det seg
erfaringsmessig vanskelig å
komme i gang her i Europa
før onsdag. Jeg er derfor på
gyngende grunn når det gjel
der å forutsi stigningen på
fraktmarkedet denne uke. La
meg allikevel ikke miste mo
tet, men igjen tippe en for
bedring på 10 poeng.

+ Ratene i Den Persiske
Gulf bedrer seg langsomt,
men forholdsvis stødig. Det
som er dagens sensasjon er
imidlertid en slutning av et
hendig tankskip fra Det Ka
ribiske Hav til Europa til den
i dag fenomenale rate av ska
la + 15 % Det er denne siste
slutning som har tent håpets
gnist i våre hjerter. Slutnin
gen ble gjort mens amerika
nerne hadde sin 3 fortløpen

P. F.

Felleskontor for

skipskontrollen CORNELIUSSEH MEK. VERKSTEDDet skal nu etableres felles
kontor for de sjøkyndige og tek
niske besiktelsesmenn i Pors
grunn og Fredrikstad distrikt,
fremgår det av det nye stats
budsjettforslaget fra Handels
departementet. Det er ført opp
et beløp på budsjettet til an
skaffelse av nytt kontorinven
tar. Efter hvert som kontroll
grensen for fiskefartøyer blir
senket, må man regne med ad
skillig mer arbeid for skipskon
trollen.

# TRAMPMARKEDET
Målestokken, kornratene

fra U. S. Gulf til Japan, er
nu kommet opp i $ 11,25 for
november og desember last
ing.

Det er nu praktisk talt
ikke opplagt tramptonnasje.
Prisen på Libertyskip er kom
met opp i over 2 millioner
kroner. Noen boom er der dog
ikke å berette om, kun solidi
tet og et marked som synes å
være litt bredere fundert enn
i fjor på denne tid da det var
de store russiske kornkjøp
som dominerte billedet.

Nytt spesiolskip for passosjerer. biler og lastSom administrerende

direktør i Findus

er ansatt direktør Bjørn Bjørnstad,
Oslo. Han er 48 år og maskininge
niør fra N.TiH. Fra 1980 admini
strerende direktør i A/S Lehmkuhl
og Lemkuhls verkstader.
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fAh Sandeffordsbålenes
mSa posisjoner

I forrige uke ble der rap
portert 8 nye kontrakter
hvorav 5 amerikanske linje
skip for bygging i U. S. A. En
av nybygningene var et tank
skip på 100.000 t. dw, for ja
pansk regning i Japan.

Der ble kontrahert 2 olje -
boreplattformer og 5 små
kystskip, men denslags holder
jeg vanligvis utenfor min sta
tistikk.
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A/S THOR DAHL

M/S Thor I avg. Papeete 12/10, v. ank. Pago Pago 16/10, Apia 19/10,
Nufeualofa 28/10, Suva 26/10, Nouanea 29/10, Port Vila 2/11.

M/T Thorsaga ank. Amiba 12/10, v. avg. 15/10, v. ank. Quebeck 23/10,
Corner Brook 37/10, Caribbean 5/11.

M/S Thorscape avg, Brisbane 12/10, v. ank. Sydney 14/10,' Melbourne
, 22/10, Adelaide 30/10, Geelong 5/11, Melbourne 6/11. Sydney 16/11

M/S Thorcarrier ank. Mombasa 11/10, v. avg. 15/10, v. ank, Durban
19/10, Walvis Bay 23/10, Montreal 11/11.

M/S Thorsdrake avg. Halifax 2/10, v. ank. Cape Town 22/10, Port
Elizabeth 25/10, East London 26/10, Durban 27/10. Montreal 1/12.

M/S Thorsdrott avg, Guayaquil 8/10, v. ank. Yokohama 26/10, Kobe
30/10.

I disse dager er det inngått
avtale mellom Fred. Olsen &
Co., og Det Bergenske Damp
skipsselskap om å bygge et spe

sialskip på 9000 br. reg. tonn.
Skipet er beregnet på passasje
rer, biler, frukt og stykkgods og
vil bli levert fra Liibecker Flen
der Werke medio 1966.

Olsen & Co. vil sette skipet inn
i sin linje mellom Lpijidon cg
Canary om vinteren.

Skipet er planlagt som et mo
derne, hurtiggående fartøy. Det
vil få to hovedmotorer og dob
belt sett vribare propeller, og
det vil bli utstyrt med baugpro
pell for kvikk manøvrering til
og fra kai. Skipet vil også få
stabilisatorer og generelt kan
man si at skipets utstyr vil bli
av en høyere standard enn van
lig i Nordsjøtrafikken.

6 skip tale rapportert sjø
satt. Av disse var der 2 tank
skip på 100.000 t. dw. hver,
begge japanske skip i Japan.
Der ble sjøsatt 2 norske tank
skip på henholdsvis 47.000 t.
dw. og 60.000 t. dw., begge 1

Skipet vil bli eiet av de to
selskapene med en halvpart
hver og med Fred. Olsen & Co.
som disponenter. B.D.S. vil bru
ke skipet i sin rute på England/
vest Norge om sommeren Fred.

M/S Thorsgaard ank. Singapore 9/10, v. avg. 13/10, v. ank Malacca
14/10, Penang 15/10, Port Swettenham 17/10, Singapore 25/10,
Tandjong Mani 1/11, Brisbane 15/11.

BILLETTER

Fly - Båt - Buss - Bane. T/T Thorshali avg. Botany Bay 10/10, v. ank. Dumai 23/10.
M/T Thorshammer avg. Bougi 11/10, v. ank. Rotterdam 16/10.
Pl. k. Thorshavet ank. Sandefjord 11/10, v. avg. 23/10
M/T Thorsholm ank. Singapore 12/10, v. avg. 14/10, v. ank. Whangarei

30/10, Mina al Ahmadi f. o, 26/11.

SELSKAPSREISER
Vår fondsavdeling

formidler omsetning av såvel
norske som utenlandske ver
dipapirer. Vest-tyske redere

omstiller seg på
20 knops fraktere

Lirsoae Reisebyrå
Privafbankehs gard Telefon;6s4do

M/S Thorshope ank. Laurenco Marques 12/10, v. avg, 21/10, v. ans.
Mombasa 29/10, Durban 5/11, East London 7/11, Port Elizabeth 8/11

M/T Thorshov v. ank. Bombay 7/10.

Noen av de tekniske data:
Lengde overalt 465’. Bredde på

spant 67’, Dypgående sonmier
18’, d. vinter 22’ og farten vil bli
23 knop.

I Canaryfart blir skipet en
enklasse-båt med plass for ca.
370 passasjerer i store enkelt
og dobbeltlugarer de fleste med
dusj og toalett. I Englandsfart
vil det bli to klasser med plass
til over 500 passasjerer og ca,
120 biler foruten last. Det vil bli
komfortable salonger med dan
segulv, spisesaler, cafeteria, T.V.,
nattklubb, bårer og i Canaryfart
svømmebasseng.

PRIVATBANKEN
I SANDEFJORD A/S

PL k, Thorshøvdi v. avg. Sandefjord 17/10.
M/S Thorsisle avg. Los Angeles 7/10, v. ank. New Westminster 12/10,

Tacoma 10/10, Coas Bay 21/10, Eureka 20/10. San Francisco 20/10,
Los Angeles 31/10, Pepeete 15/11.ÆiåSSSSßfåik. ®ssSS®*Si

FORSKJELLIGE PLAGER

Dearest Rebekka.
M/T Thorskog avg. Bombay 10/10, v. ank. Bahrein 15/10, Suezkanalen

27/10, Avonmouth 8/11, Dingle 10/11.
Våres uddannelse haver gået så

det ulet, nærmest. Men det går
smått nedover bakke. Ti her er
mange frafaldne. Av våre fem til å
begynne med er det nu bare to

meg også tømmermanden. Og av
oss tykkes det nu som også kodal
ittén vil bakke ut, ti som han me
get riktig siger: det er ikke stort
jeg færstår av det. Og det skal han
få meg til å tro, ti han ser nu no
get forvirret efter at han har havt
nogen timer med psykoanalytiering
hvor han har ligget på en benk i
messa og glodd opp i himlinga og
forsøkt å meddele alt han tenkte
på. Alt dette for at han skulle bli
freskere, medens den rauhårede no
terte hvert ord som udgikk av hans
munn. Han sagde til meg igår at
gnisten er det mest nysgjerrige
kvinnfolk han ennu har skuet. Og
iaften må det hele ha taget en ven
ding med den aller største for
skrékkelse, for just førenn meg
skulle sette meg til å skrive dég
nogle rader, kom gnisten farende
ut av messen med de frykteligste
tegn på forferdelse. Meg gikk inn i
messen og spørte den forvirrede
tømmermann å han hadde gjort
med pikebarnet?

Ingen verdens ting, svarte må
pen. Ikke annet at jeg gjorde
hva hun bad meg om, sa frem ord
rett alt som fait meg inn av for
skjellige tankeganger og så baré
flau hu!

Bremen: Hurtiggående
fraktskip, fremfor alt for far
ten på Øst-Asia, skal med det
første bli trumf i den vest-tyske
handelsskipsfart. Fra den hit
til gjennomsnittlige marsjhas
tighet på 17 knop utruster man
nu i stigende grad med maskin
kapasiteter for 20 knop og mer,
ved siden av det er man alle
rede i ferd med å bygge om
skip son. alt er i fart for høyere
fartshastigheter. Således har
rederiet «Norddeutscher Lloyd»
i Bremen satt seg som mål, in
nen utgangen av dette år å kun
ne sette inn syv 20-knops far
tøyer i Øst-Asia- og Australia-,
farten. Også «Hamburg-Ameri
ka-Linie» (Hapag) lar begge fire
21 - knops skip ved verftet
«Blohm & Voss» i Hamburg for
Øst-Asiafarten. Riktignok har
tyske rederier ytret frykt for at
den økonomiske vinning man
kan vente seg av hurtigfrakter
ne vil kunne bli eliminert ved
langsom klarering og lange lig
getider i utenlandske havner.
(DAD).

Tenk M/S Thorsodd avg. Portland 9/10, v. ank. Maniia 27/10.
M/S Thorsriver ank. Montreal 11/10, v. avg. 14/10. v. ank Corner Brook

10/10, Cape Town 4/11, Port Elizabeth 7/11, Bast London 8/11,
Durban 21/11.

M/T Thorstar v. avg. Sandefjord 10/10, v. ank. Aruba f. o. 31/10.
M/T Thorstrand avg. Singapore 8/10, v. ank. Bandar Mashur 18/10,

Ras Tanura 20/10, Botany Bay 11/11, Persiske Gulf 4/12, Botany

pa
ham

Bay 28/12.
M/S Thorstream avg. Cape Town 11/10, v. ank. Montreal 30/10, Three

Rivers 12/11, Port Alfred 15/11.
M/T Thorsvaag avg. Suezkanalen 8/10, v. ank. Mina al Ahmadi 10/10

Suezkanalen 25/10, Dunkirk 4/11.
M/T Thorsørn avg. Thames 6/10, v. ank. Aruba f. o. 19/10

ANDERS JAHRE
M/S Kronprins Harald i rutefart Oslo—Kiel
Fl. k. Kosmos IV avg. Kiel 12/19, Sandefjord 14/10.
M/T Kosmos V avg. Sandefjord 5/10, Curacao 20/10, Durban.
T/T Jabetta avg. Bahrain 12710, Suez 20/10, int. Rotterdam 20/10.
T/T Jagarda avg. Le Havre 29/9, Port Said 7710, Mina f. o. 17/10.

int Le Havre.
T/T Jagranda avg. Mina 20/9, int. Rotterdam 25/10.
T/T Jakinda avg. Malta 4/10, Port Said 6/10, Mina 17/10, int Thames

haven.
f i For dem som er langt borte fra hjem-

% met er det alltid hyggelig med ferske
||p’ nyheter om venner og kjente, og

\ W ellers om alt som hender på hjem
f stedet.

M/T Jalanta ank. Sandefjord 20/7.
M/T Jalna avg. Kiel 12/10, Priolo 19/10, Karachi.
T/T Jalta avg. Rio de Janeiro 10/10, Bahrain 1/11.
M/T Jamunda avg. Curacao 4/10, Manaus 10/10 (Brasil).
M/T Janega avg. Curacao 11/10, Bayonne 17/10.
M/T Janina ank. Amsterdam 9/10.
M/T Janova avg. Punta Cardon 9/10, Baltimore 15/10.
M/T Jaraconda ank. Sandefjord 279.
T/T Jaragua avg. Rotterdam 5/10, Marsa el Brega 13/10, Antwerpen

20/10.
M/T Jaranda avg. Punta Cardon 4/10, Brunsbuttel 19/10, Harburg.
M/T Jarelsa avg. Ras Tanurah 5/10, Yokohama 22/10.
M/T Jarena ank. Miri 12/10, int. Sydney.
T/T Jaricha avg. Bandar Mashur 14/9, Long Beach 12/10, Japan.
M/T Jarmina avg. La Spezia 5/10, int. Abadan 20/10, int. Lissabon.
M/T Jarmona avg. Mizushima 10/10, Bandar Mashur 27/10, Mina Ab-

Intet skaper en slik kontakt som lokalavisen

STØKKEN
& STEMSETH

Tegn allerede idag et gaveabonnement på

Sflnkfjortø
finnes både i engelsk og fransk.
Jeg tør ikke fortelle tømmerman
den at han er en terrible fant, for
da mønstrer han av på flekken. Og
det vil jeg sige deg, Rebekka, at å
få avløsere for skippere det går
nokså greit i våre tider, 1 men avlø
sere for tømmermenn er strakst
værre, ti som det står i sange, høyt
henger de og sure er de.

Og meg forsto saken i alle dens
bittesmåeste detaljer. Ti aven og
til er hannems tankeganger således
beskafne at dem kan få en kakker
lak til å rødme av undseelse. Hvor
meget til værre må de så ikke fore
komme når de siges frem? Meg så
lenge og undersøkende på min
gamle kammerat og sagde; Du får
passe bedre på den der tenkingen
din du, gutten min, og så jeg gikk
jeg inn for å skrive til deg. Meg
tror ikke disse studeringer blir
svært gamle. Ti Gnisten er nu be
gynt å give fjerde størmann privat
timer og da vet jeg ud fra min er
faring fra dylike saker at det inte
varer så fælt lenge før brøllups
klokkene begynner å ringe. Slikt
må man forutse. Ti gnisten er ikke
alene rauhåret, men som før sagt
også fra Bergen, og ser dertil bra
ut og virker i det daglige som fra
sterk til stiv kuling med stormby
ger på Stadthavet.

Om sitlasjonen ellers er det bare
at sige at den er moderat for ikke
at sige laber. Cæpten skal på ferie
i seks måneder og vi får avløser i
Phil. og han skal være av et slag
som ikke haver fått sin utdannelse
under gamle trenede båtsmenn.
Cæpt har i en samtale med meg
som eldste underofficer sagt at jeg
får probere å stagge iailefall tøm
mermanden, ti sagde cæpt den ka
ren er en elskelig, men dog en fant
terrible. En fant vet du hva er for
noe, og terrible er noe fryktelig noe
som stammer fra det latinske, men

Skipsmeglere.
Befraktning Klarering
Spedisjon Linje- og Ol
jeagenturer Flytran
sport Oljefyringsanlegg

Sentralbord 66 295.

Telefon 66 393. dulla, Mizushima.
T/T Jawachta avg. Mina 29/9, Suez 8/10, Milazzo 11/10.
T/T Jawesta avg. Teneriffe 13/10, Sidon 20/10, Teneriffe 28/10.
M/S Jagona ank. Hamburg 16/9.
M/S Jarabella avg, Hamburg 12/10, Boston 23/10, Baltimore 25/10'.
M/S Jarama ank. Bremen 11/10 (dokk) ets. 22/10, int St. John (N.B.i

Boston.

M/S Jariila avg. Baltimore 30/9, Hamburg 13/10, Baltimore, Hamburg
M/S Jarita ank. Chittagong 6/10, Goa, Cont.
M/S Jarosa avg. San Francisco 12/10, Portland 14/10, US Gulf 30/10

Hamburg.
M/S Jamra avg. Long Beach 8/10, Balboa 17/10, Polen 4/11, Hamburg

Abonnementsprisen utenfor Norge er kr. 32,50 pr. kvartal.
Rasmus.

Vestfold Forsikringsselskap %
Sjø- og transportforsikringA. C. OLSEN:

M/T «Spervik» avg. Puerto Miranda 8/10, v. ank. Barry 23/10,
M/T «Granvik» avg. Pensacola 11/10, v. ank. Corpus Christie 13/10.
M/T «Husvik» avg. Aruba 8/10, v. ank, Liverpool 21/10.
MT «Kindvik» v. ank. Liverpool 16/10.
M/F «Spervik I» i rutefart Sandefjord—Strømstad.

Telefon: 63 464. Sandefjord.

HVALFANGERAKTIESELSKAPENE
«Rosshavet» og «Vestfold».

Pl. k. Sir James Clark Ross i Sandefjord.
M/T Ross Sea i Sandefjord.
M/T Ross Hill ventes London 13/10.
M/S Ross Mount ank. Black Warrior 12/10
M/S Ross Cape v. Kawasaki, Japan 30/10.
M/T Ross Bay ank. København 13/10.
M/T Norfpld v. ‘Mena al Ahmadi 18/10.

VIRIKS REDERI A/S:
M/S «Sandar» v. avg. Casablanca 15/10 og v. pass. Suez 21/10
M/S «Haldor Virik» v. avg. Vancouver 24/10.
M/S «Rotand» v. ank. London 20/10 og v. avg. 30/10.
M/T «Anco Sailor» v. ank. Antwerpen 20/10 og v. avg. 22/10.
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Befragtningsforretning A.s
Oslo

Skipsmeglere
og

Klareringsaganter
RÅDHUSGATEN 23.

SENTRALBORD 42 08 30.

For god proviant og godt utstyr benyttes helst

TITAN SUPPLY COMPANY
Ankerrui, 12

ANTWERPEN
Telegir.adT. Telex; CentraKxxrd
TITANSUPLI Antw. 3 481. 335966

Benytt Dem av vår telefonservice.

% THOR DAHL

Skips- og kolonialhandel.

Telegr.adr.: «Dahl». Telefon 62 085 - 66 285.

San Francisco 5, Calif.

SCHOU- GALLIS CO., LTD.
101 Mission Street Cables ..Gallis"

SKIBSHANDEL
Et gammelt pålitelig firma.

Komplett utstyr og service for norske skip.
BONDED STORES FRA EGET FRILAGET



Helmelksalget har stabilisert
seg etter august-nedgangen LAR IGJEN...
24000 liter suppleringsmelk til Scmdar forrige uke Klar for sesongen med nye fangstklær!

Meierienes suppleringsmåned
fremfor noen er oktober, da
«står mange av kuene borte»
før kalving. Svært mange bøn
der benytter seg av fordelene
ved høstbære kuer. Seiv ikke en
differensiering i prisen på som
mer- og vintermelk på 15 øre,
ser ut til å kunne rette på se
songskjevheten i melkeproduk
sjonen.

Med den befolkningstil
vekst og den reduksjon i melke
kuantallet vi er vitne til idag,
kan vi innen oversiktlig fremtid
komme i samme melkesituasjon
som Telemark hvor man må
supplere hele året, sier dispo
nenten.

årssalg på 140 150 000 liter
og 70 000 liter.

Pløtegrøtsalget holder seg
noenlunde stabilt. Det er snart
1 år siden meieriet begynte med
denne produksjonen og salget
er nå oppe i nesten 1.700 liter,
solgt i liters og halvliters pak
ninger.

IÅRVI HAR

SOM TIDLIGERE
Skummetmelksalget til for

bruker øker sterkt. Det kommer
sannsynligvis av prisforskjellen
på skummet- og helmelk. Kan
skje diet-hensyn også spiller
inn.

ALT I UTSTYR TILPapp-pakket vare synes å ha
tatt seg opp i popularitet, 30
prosent av enhetene er nå
papp-pakket.

Efter prisøkningen på
helmelk i august ble det en
ganske sterk nedgang i hel
melksalget, mens det nu ser
ut til å ha stabilisert seg. En
liten periode så det faktisk
ut til at folk rasjonerte på
melkeforbruket, sier dispo
nenten, som er fortvilet over
at myndighetene bruker mel
ken som indeksregulator. Det
er som kjent antydet at hel
melkprisen skal subsidieres
ned med 15 øre igjen.

HVALFANGSTSESONGENSandar Meieri supplerte i 3.
kvartal like meget melk og 35
prosent kremfløte som i samme
kvartal ifjor. Forrige uke fikk
meieriet 24 000 liter melk og
3 500 liter kremfløte, og supple
ringsbehovet tiltar i oktober.
Ved månedsskiftet til november
og ut i desember avtar supple
ringsbehovet efter hvert. Sup
pleringsmelken kommer fra
Tønsberg samt Rakkestad i
Østfold, mens Drammen som
fordelingssentral skaffer krem
fløten, opplyser disponent Tryg
ve Langslet.

De tre surmelksortene meie
riet opererer med, bulgarsk
yoghurt-melk, kultur helmelk
og kultur skummet melk holder
populariteten. Yoghurt-melken
har en begrenset kjøpekrets og
holder på den, mens salget av
kultur helmelk øker noe. Sal
get av kultur skummet melk
har hatt en kraftig økning, 30
prosent økning i forhold til
samme tid ifjor. Disse to sur
melkslagene kalkuleres med

Før De s<
sett kuri

18 takkers
Dronningensgt. 11.

elgokse ved
Myklevann

STEDET FOR DET GODE

SJØMANNSUTSTYR

116 elger felt i
Treschow-Fritzøes

Kristenfolkets
edruelighetsråd

har innledet
høstens aksjon

NYE MØTER I DAGOG I MORGEN

KIRKE OG MISJON
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Reidun Lauritzen,
Hasle, Tjølling. #gmppen

holder sitt års
møte på Park Ho

tel onsdag den 21. okt. kl.
19.30.

Skoger s Torsdag.

Misjonsmøte hos Anders Johansen,
Tørrestad, kl. 18.30 ved Olav Kla
venes.

I Treschow-Fritzøes skoger er
det under elgjakten felt ialt 116
elger, hvorav 57 okser og 59
kuer. Dette gir en fellingspro
sent på 91, mot 105 felte dyr og
en fellingsprosent på 96 ifjor.

RELIGIØSE MØTERMøte hos Abraham Åsrum, Tutvedt.
kl. 19.00. Tale av Ravna.

Eventuelle forslag sendes
styret innen 18. ds.

Vel møtt.
Kristenfolkets Edruelighetsråd

innledet sin møteaksjon i Sande
fjord i går med to arrangementer
i Metodistkirken. Tiltross for det
kraftige regnværet fikk møtene
god tilslutning. Formannen i Kris
tenfolkets Edruelighetsråd, Signe
Kristoffersen, åpnet det første mø
tet, hvor bestyrer Jon Skilbred
holdt et interessant foredrag over
emnet «Hva bør vi vite om alkohol
og alkoholisme?». Han illustrerte
sitt foredrag med meget instrukti
ve lysbilder, som bl. a. viste hvllke
varige skader overdreven alkohol
bruk kan føre til. Efter Skilbreds
foredrag utspant der seg en nyttig
samtale.

Nytt av året var at man had
de tillatelse til felling av elg
kalver i to kommuner, nemlig
Siljan og Lardal. Det ble felt 6
kalver.

Styret.

U. F. HL Fevang
Medlemsmøte torsdag 15. ds

kl. 19.30
Lagsaker. bevertning.

Vi hadde ni godværsdager og
fem uværsdager under jakten,
forteller brukseier Treschow, og
det kan ve1 kalles en normal
fordeling på godt og vondt hva
været angår.

Styret.

Salem Sandar skolestyreJeg har inntrykk av at be
standen fortsatt er god. Antall
felletillatelser var satt sterkt
opp i Lardal, hvor vi fikk en
fellingsprosent på 82, mot 100 i
fjor, Hensikten med å øke an
tall felletillatelser i Lardal var
å iverksette en offensiv for å få
redusert elgbestanden betydelig
i denne kommune.

Vi fikk en okse med 18 tak
ker og med et bemerkelsesver
dig pent horn. Den ble skutt i
Kongsberg by, like i nærheten
av Myklevann, av viltkonsulent
Holden, opplyser brukseier G. A.
Treschow til Tønsbergs Blad.

Onsdag kl. 19.30 taler Lio
nel Goechelberghs fra Belgia
over emnet: «Fra katolsk pre
stekandidat til pinsepredi
kant».

Sandar skolestyres med
lemmer innkalles til møte
tirsdag 20, oktober 1964 kl.
18.30.
Sak nr.:
39/1964: Referater.
40/1964: Permisjonen
41/1964: Konstitusjon av

sekretær ved skole
kontoret.

42/1964: Skyssordning

Pastor Henry Kristiansen ledet
kveldens annet møte, som ble inn
ledet av lektor Aage Ramberg,
«Alkoholen og hjemmene» var em
net for pastor Markus Karlsen’s
overmåte tankevekkende foredrag.
Møtet bød forøvrig bl. a. på prolog
ved Mary Kjellgren, sang av Blå
kors’ musikklag, en appell ved Jon
Skilbred og en hilsen ved sekretær
Anders Lindalen. Også i dag ar
rangeres to møter. Oberstløytnant
Mathias Milde er kveldens fore
dragsholder, og i morgen får man
besøk av stortingsmann Egil Aar
vik.

Torsdag kl. 19.30 taler Coe
chelberghs i Sion, Stokke.

Fredag kl. 19.30: Bønne
møte.

Alle velkommen.

Min kjære Olav, vår snille far,
svigerfar, bestefar, bror og

svoger
skolestyrerDet ble i går arrangert en program spente fra saimesang

korsangaften i Sandefjords Kr. td negro spirituals, og Veier-
Ungdomsforenmg. Aftemns te- k4seri var spekket melder var Stein Veierland som her

Olav Sommervoid

Elgesem “HM#*”* 1964/65.
43/1964: Kommunal drift av

barnehagene i San-
intervjuer lektor Odd Tveit (til innslag fra KUP-koret, TT-ko
høyre) om korsang. Aftenens ret og musikkillnstrasjoner. sovnet stille inn i dag dar.

44/1964: Utleie av skolerom.
45/1964: Forlengelse av gjer

de véd Framnes
skole.

46/1964: Innredning av kjel
ler i paviljongen ved
Sande skole.

47/1964: Oppsetting av

Stokke, 10. oktober 1064 Bibeltime torsdag kl. 11.15
v/ sogneprest Birkeland. Em
ne: «Veien fram».

Alle velkommen.Navnesaken
krets taes

i Gokstad
opp påny

Diskusjon om lærerstipendier
i Hedrum skolestyre

Edith Elgesem
Ingrid Thor
Olav Ase
Einar Anne
Egil

Øvrige familie.
Frelsesarmeen

Torsdag kl. 18: Kursmøte.
Møteleder: Anders Lindalen,
Tale av stortingsmann Egil
Aarvik. Emne: «Edruskapspo
litiske tiltak».

Samtale. - Kaffe.
Kl. 30: Fellesmøte. Møtele

der: Brigader Kvalø. Tale av
stortingsmann Egil Aarvik.
Emne: «Polkeedruskap en
folkesak». Frelsesarméens
sang- og musikk-krefter. Inn
legg av flere.

Kollekt til Kr. folkets edr.-
råds arbeid.

Alle velkommen.

Det ble utdelt 750 kroner
til lærere i Hedrum på skole
styrets møte mandag, 300 kr.
til Olaf A. Hovland som har
deltatt i skolelederkurs, 200
kr. til Ella Mørk som har gått
håndarbeidskurs og 256 kr. til
dekning av vikarutgifter for
Kristian Marcussen, som har
tatt grunnfageksamen i hi
storie. Dessuten ble det ytet
50 kr. til dekning av reiseut
gifter for lærere som har del
tatt i Østlandske lærerstevne.

I forbindelse med saken ut
spant det seg en debatt om
de prinsipielle retningslinjer
for utdeling av stipendier og
reisetiiskudd til lærerne i
Hedrum. Henry Christensen
spurte bl. a. om hvor mange
lærere reiser til lærerstevnet,
han syntes for sin del at alle
lærerne burde være med der,
for det er sikkert et nyttig
møte som skolene nyter godt
av.

å bidra til at lærerne hol
der sine kunnskaper ved
like. Han beklaget at det
ikke var kommet igang
lærerkurser i Larvik som
forutsetningen var, og hå
pet at Hedrum lærerlag
kunne ta dette spørsmålet
opp og få kurser igang.
Han henviste forøvrig til
den store omlegningen av
skoleverket som nu skjer,
og betydningen av best
av lærere som folkeskolen
ikke kunne nyttiggjøre seg.
mulig lærerutdannelse.

Degraves fra Stokke kirke
torsdag kl. 14.

Alle som følger er hjertelig
velkommen til Stokke Kr. Ung
domslokale efter jordfestelsen.

garasj er.
48/1964: Utvidelse av Helge

rød skole.
Breili skoles foreldrelag har be

handlet utkast til ny skolefane og
navnet på den nye skolen i kretsen
er bragt inn. Laget mener skolen
bør hete Gokstad skole noe som
er ålment ønske både i foreldrela
get og i kretsen forøvrig. Bestil
lingen av fane må utstå inntil
navn på skolen er bestemt. Da det
er 1 års leveringstid og laget vil
ha fanen ferdig samtidig med den
nye skolen, blir skolestyret anmo
det om at spørsmålet avgjøres så
snart som mulig.

te tirsdag, på ny utsettelse inntil
tomtespørsmålet for den nye ung
domsskolen i dette distrikt er av
gjort.

49/1964: Navn på den nye
skole på Kamfjord

Skoleinspektøren er fortsatt av
den oppfatning at Gokstad bør be
holdes som skolenavn også i frem
tiden, men må si seg enig med
Hunskaar i at et navn som f. eks.
Kamfjord skole vil være naturlig-
ere med den beliggenhet den nye
skole har fått. Dersom den plan
lagte ungdomsskole i dette distrikt
blir lagt til Gokstad, må det efter
skoleinspektørens mening være rik
tig å overføre Gokstadnavnet ril
ungdomsskolen og gi barneskolen
på Kamfjord nytt navn. Kamfjord
skole synes da å være en nærlig
gende løsning.

Min inderlig kjære strevsom
me mann, vår snille gode far,
svigerfar, farfar og morfar, bror,
svoger og onkel

•Skoleinspektøren refererer til
tidligere diskusjoner om navnet bl.
a. til Leif Hunskaar som går inn
for Kamfjord skole. Kommunesty
ret besluttet i februar å utsette
navnesaken og skoleinspektøren
innstiller overfor skolestyrets mø-

Anders A. SvanbergThorleif Ringdal mente
det ville være formålstjenlig
å få en nevnd som kunne ut
arbeide forslag til retnings
linjer for stipendier til kurser
og annen utdannelse for læ
rere.

gikk lykkelig hjem til Jesus i
dag, 67 år gammel.

Virik 12, oktober 1964

Dagny Svanberg
Arvid Lillian Ungd.avd, har møte i kveld

kl. 19.30. Bibeltime v/ pastor
Enoksen. Emne: «Den tredje
bønn». Sang av Anmarkrud.

Bønnemøte kl. 19.00.
Alle velkommen.

Vikarspørsmålet
ved Hedrum

skolene

ute efter denne arbeidskraf
ten.

Skoleinspektøren tvilte på
behovet for et slikt utvalg
når man har et stipendieut
valg allerede, men mente at
stipendieutvalget iallfall
burde være representert i et
slikt utvalg.

DERES RENGER

ER GODT ANBRAKT

I ET ©

WESTON

GULVTEPPET

fra vegg til vegg

WESTON girDemdefleste
fordeler - De sparer teppe
underlag, og Defårflerem2
teppe for de samme penger.

Helge
Barnebarn

Skoleinspektøren svarte at
han har plikt til å skaffe vi
karer under sykdom Hvis vi
kariatet varer over 3 måne
der, må saken til skoledirek
tøren. Vi bruker ofte stu
denter, sa Hurlen, som ikke
syntes Hedrum hadde grunn
til å beklage seg over svakt
utdannede lærere. Han opp
lyste at han får henvendel
ser fra folk som ønsker vika
riat på skolen, listefører dem
og plukker ut dem som vil
egne seg.

Skoleinspektøren opplyste
at det visstnok var 14 lærere
fra Hedrum på Østlandske
lærerstevne i fjor.

Sverre Nordby pekte på at
de utgifter lærerne har, bør
være så reelle som mulig, og
ville ha korrigert et enkelt
beløp.

Øvrige familie

Vennligst ikke send blomster
til hjemmet.

BEKIENTGIORELSERVI BØR AVERTERE
SIER JOHAN STENSRUD Saken ble vedtatt utredet

og skolestyret får den da til
behandling senere.

Begraves fra Sandar Kapell
lørdag kl. 12,30.

Hvorledes skaffer Hed
rumskolene seg vikarer, og vil
ikke det riktigste være å
kunngjøre ledige vikarstillln
ger, så vi kan få de best mu
lig kvalifiserte lærerkrefter 1?

spurte Johan Stensrud i
Hedrum skolestyre mandag.
Han henviste til den innflyt
ning som skjer, og mente at
man blant de nye familier,
som slår seg ned i Larvikdl
striktet, kunne finne godt
kvalifiserte folk, dersom det
ble gjort kjent at skolen var

Tannlege Rustad
Kontoret stengt til onsdag

21/10.
Johan Stensrud henviste

til at skolen oppmuntrer
lærerne til å gå kurser for
at de skal holde seg ajour
og utvikle seg i den fag
krets de underviser i ved
folkeskolene. Dette er pris
verdig mente Stensrud,
men han ville sette et
spørsmålstegn ved stipen -
dier til videreutdannelse

®Norsk

Folkehjelp

Haukerød lag
har møte i Barnehagen ons
dag 14/10 kl. 19.30. Åneshau
gen underholder Husmødrene
er hjertelig velkommen.

WESTON fåes i ett stykke
opp til 5,00 m bredt uten
sammensyinger.

Stensrud gjorde oppmerk
som på at han ikke hadde
ment sitt spørsmål som noen
kritikk av rådende forhold

ENESTE TEPPE MED
TEPPE OG UNDERLAG 1 ETT!

men som et forslag til for
bedring.

Skoleinspektør Hurlen
refererte til skoleloven som
gir plikt for skolestyret til

Ta med litt til kaffen.
Styret.SIDE 18. ONSDAG 14. OKTOBER 1964.

Storgt. 7, telf. 63 157 - 62 234
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NYE ALDERSTRYGDE
DES FORENING

har medlemsmøte på Sandar
Menighetshus fredag 16. ok
tober kl. 18.00, sammen med
Larvik-foreningen. Andakt.
Sang og musikk.

Alle velkommen.
Styret.

t
Vår kjære søster, svigerinne

og tante

Berthine Marie

Gullikseii,
Sem,

døde i dag, 81 år gammel.

Søndre Sem 18/10 1964.

På familiens vegne.
Gunvald Gulliksen Sem.

Etter begravelsen
Familiesammenkomster

mottas.

Bestillinger på smørbrød
og snitter.

Telefon 63 924.

Bertha Pettersens

Begravelsesbyra !
INGA og YNGVE
CHRISTIANSEN )

ordner alt vedrørend< j
begravelser og
kremasjoner.
<2 024 - 82 418-



Verdensteatret                  

fryser De ? sett oppen veggovn I

y

så lett To skruer i veggen heng ovnen på

Kl. 18.30 og 20.30.
plass selt i støpslet og skru på bry-

; LEHMKUHL
elektriske
vaffeljern

\ MED TERMOSTAT

•
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teren så lett er det å få god varme
1 , 1 med de vakre Elektra veggovner. Inne-

O-y* flPT WlPfi bygget smeltesikring hindreroveropp

p E. Lie-Haugen A/S
Sandefjord - Larvik.

M/*** Tlf. 63 889. Tlf. 2190.

lill. fra kl. 17.30. Tlf. 62 5

velkommen til vår PREMIEKONKURRANSE

DEMONSTRASJON

» PHILIPS
HUSHOLDNINGSAPPÅRATER

kr. 59,-
700 watt

I dag kl. 11.00 15.00.

Kom innom og se hva Philips
husholdningsapparater kan
gjøre for Dem og Deres fa
milie!
DE KAN VINNE .. .

kjøp direkte hos H

j LEHMKUHL i
g . til spare priser ®

•kkHrkk -tr-k-frkr

I SANDEFJORD

 «Kjøkkenet»

 Torggt. 16 - Tlf. 66 767

m Service og reservedeler:
LEHMKUHL SERVICE

 Tlf. 13 787 - Tønsberg
888888888888888881

1 . . ... . •• '
Philips arrangerer en morsom
konkurranse som gir Dem
sjansen til å vinne et Philips
husholdhingsapparat.
Grip sjansen idag, kupongen
får De hos oss.
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HVALFANGERE I
For første gang

i Norge!
OPERASANGERNE

Har De husket på
julegave til frue
eller forlovede? Tregarasjer

VI dekker alle behov
både i kvalitet og pris.
GARBO GJERDE- OG

GARASJEBYGG.
Slagen. Tlf. 30 108, Tønsberg

Mvlen’s, viektriskZBrøjLSopran: Angiola Gigliani
Tenor: Rizieri Pauselli
Bass: Paolo Dari

Utstyrslageret
Florsgt. 1, - Tlf. 66 219.Kom innom oss og se om De

kan finne en passende ting
vi sender den til jul81., Gudrun Austad

Synger hver aften inntil
18. okt. (Ikke søndager)

TELEFON 65 117. TORVET. Rådhusgt. 14 - Tlf. 63 101.
<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiijiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Akkompagnement av
pianistinnen OBCIIRGCRCT]

Monsens Hatteforretning
Jernb.alJeen 28. - Tlf. 62 361DEMONSTRASJON Polert bjerk

soveværelsesmøblement
rimelig til salgs.

Telefon 66 489.
ANNA APESLAND KNUDSEN D. Hagtvedt

Kongensgt. 3. - Tlf. 64 033.
Et herlig program De ikke

må gå glipp av.
Hver aften dans til

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiimin
Den 15/10 fra kl. 12.00-—18.00: Fokserød Grustak.

« 16/10 « « 12.00—18.00: Byggefelt Hovland Spisepoteter
Kerrs Pink for vinterforsy

ning.
Stedene er merket med skilt.
Vi vil demonstrere International gravetraktor B 2275.
Vi innbyr alle interesserte til å se denne nye, meget

effektive maskin fra

HØYESTERETTSADVOKATENE

PORTOFINO QUARTET P. IRGENS ODBERG OG PER ODBERG
Arne Sanna, Råstad,

Telefon 71 648.
M. N. S.

Bestilling 65 550.
TORVET 1 A (2. ETASJE) TUF. 62464 OG 62 246

i- > -j^-, ' . "’ Ml /''n -
s•*> -gg jk v. Elektronisk byggesett.

Inntil 8 apparater kr. 98,—,
Inntil 22 apparater kr. 169,—.

r-
S #•?

TV- &
RADIOSPESIALISTEN

Kongensgt. 24 - Telf, 65 060Transportskadede
tepper Utstyr for INDUSTRI

og ANLEGG
HYDRAULIKK slanger, kup
linger, pakninger etc. på la
ger i forskjellige dimensjo
ner. Hydraulikk-oljer-smøre
utstyr? forespør hos oss!

Et parti bomullstepper som
er blitt übetydelig transport
skadet, bortselges uten hen
syn til tidligere pris. Selges i
pakker på minst 4 stk. Str.
140X190 cm. 4 stk. kun kr.
37,50 pr. pakke. Skriv omgå
ende, ordren ekspederes i tur
ordning, med full returrett.

De er alltid

 pen på håret !
VI AMOK

Kjøkkenmaskin og

håndmixer i ett!

Hendig, moderne kjøkkenmaskin
for små og mellomstore hus
holdninger. ROBUST MOTOR:
140 W. - som reguleres ved
enkel 3-trinns regulator.
Visper og eitere i rustfritt stål er
standardutstyr, - lette å rengjøre.
Dekslet på maskinen er av sterkt,
lett nylonmateriale - og bollen
er uknuselig.
Ved et trykk på en knapp kan
maskinen frigjøres fra stativet -
og DE HAR EN HÅNDMIXER!
(veier bare 950 gram).

Stor kjøkkenmaskin

til lav pris.

WILFA VITAMIX er nu enda la
vere i pris. Den er anbefalt fordi
den er overlegen i kvalitet og
effektivitet. Den er spesielt
konstruert for å tilfredsstille vår
tids kjøkkenkrav
•

med rs outo-Iroktor
ANLEGG og INDUSTRI

Tlf. LARVIK 2356
eller om kvelden 4356.

KVALITETSVARER A/S
Boks 175 - Sarpsborg.FLAMINGO

TIL SALGS

Kunne ikke
De kjøpe en pen dukkevogn hos

mieg? Jeg fikk nemiig en sending
nydelige Swithun-vogner og så har
dom sent for mange. Og jeg har
jo så liten plass. Kunne De ikke
det?

Elegant, tidsmessig formgiv
ning i vakre farger - en pryd
for kjøkkenet.

Bedre og billigere mat - på
kortere tid.

Billig i drift - og gir bedre
husholdningsøkonomi.
Enkel å betjene - bearbeider
alt fra et egg til 3 kgs deiger.
- Lett å holde ren.

• Stort utvaig av spesialutstyr.

VITAMIX -

Møblert hybel
m/ thekjøkken ønskes leiet.
Sentralt.

Bill. mrk. 1110.
Ærbødigst

Halvard Andresen.
T3ENESTE LEDIG

Hus på Haukerød Pop-interessert
3 v., kj. i 1. etg. 2 v. og kj.

i 2. etg. Alt ledig for kjøper.
Ca. 2 dek. selveiertomt. En
tomt kan fraskilles.

Til salgs ved

gutt eller pike, helst med
kjennskap til engelsk, får ek
straarbeide.

Bill. mrk. 1111.

vår tid

i sammenleggbar  

 tørrehjelm

S Trinnløs regulerbar termostat!  

 De kan seiv bestemme nøyaktig E

• temperatur.

 Sammenleggbar hjelm! Lett å ®

komme Inn under, tar liten plass, g

g lett å ta med. g

T3ENESTE ØNSKESWmk
mk
mm

Georg Solberg A/S.
Telefon 62 782.

To unge piker

Lite kjøleskap (Delta)
søker lett huspost

Eksp. anv.
til salgs

Telefon 71 412.
ARBEID UTFØRES

5 Kraftig varmeelement på 700 g
g watt! Håret kan tørkes på kor-  
 tere tid.

Tunejolle 1962
Symaskinreparasjoner.

Henter og bringer.
Singer representant:

Dagfinn Klavenes.
Telefon 74 829.

17’ i utmerket stand m/
bakk, glasser, kalesje, 4,2 HK.
Husquarna, samt dlv. utstyr.

Telefon 65 575.

 Bordstafiv kr 15, —,

kjøp direkte hos y

! LEHMKUHL'
til spare priser K O IN I) I E

I SANDEFJORD

«Kjøkkenet»
Torggt. 16 - Tlf. 66 767

Er OBIU&
H3CPUC, i*o*
reRNiNG _

I LARVIK

Dronningensgt. 15 g

E. Lie-Haugen A/S

G. Wiik & Co.
Telefon 3164 Albert Bøe

 Service og reservedeler:
LEHMKUHL SERVICE

Tjøllinggt. 30 - Tlf. 13 787  
Tønsberg

Noer Sørensen & Co.

Svendsen, Eliassen & Co.

VILL ANYL

GULVBELEGG

Pene gulv fiker hyggen i hjernmet.
VILLANYL, tilfredsstiller seiv den kresnes krav til
skjønnhet og styrke.
Overflaten består av 100 % ren vinyl, gjør at alt
vedlikehold bortfaller, utrolig lett å vaske.
VILLANYL leveres i 2 mtrs. bredde i 19 vakre mønster.
VILLANYL koster kun kr. 25,50 pr. mtr.

« 12,75 « m 2.

AAGAARDS PLASS.

TEATERLOKALET
Sondag 18. oktober kl. 20.09

Arrabal og Barrie:

LANDTUR

OG HJEMKOMST
Instruksjon : Knut Thomassen
Sigmund Sæverud. Thor Inge
Kristiansen. Helga Holdhus. Alf
Hallgren. Jakob Margido Esp.

Helga Backe. Ada Ørvig.
Elsa Isefiær,

Bill. kr. 6,00 . 7,50 - 9.00 i
Richard Olsens Bokhandel.
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KJÆkLieHtT

KIRK DOUGLAS
MiTZI GAYNOR

GIGYOUNG

O.R.SAKFØRER

Kjell Bjørn Hoffstad
M N S.

Rettshjelp
Forsikring.

Eiendomssalg.
Kirkegt. 8.

Telefon 66 939.

Q.r.sakfører

R. CHR. AGERUP
M N S.

Vanlig praksis.
H.r .advokat

BETTUM
Hvalfangstens hus.

Sandefjord kirkegårder
Avgiften for stell av gravsteder sommeren 1964 må ord

nes nå ved henvendelse til kirkevergens kontor. I motsatt
fall vii regning bli sendt i posten.

Kirkevergen i Sandefjord.

Bandagist
kommer på «SAMARIT» 16/10 1964 fra kl. 8.30 17.00.

Kontroll av såler kl. 13.30 14.30.
Bestlll time.

«SAMARIT».
Kongensgt. 12. - Telefon 63 671.

Illllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllillllllilllillilllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllll:

Brukte biler

FIAT 600 1961 mod.

ANGLIA 1960 »

OPEL RECORD 1956 mod.

VOLKSWAGEN 1954 m/ radio

kr. 7.700;

» 8.550,

» 6.250,

» 6.250:

H. STICKLER & CO. A/S

8.P.-stasjonen.

Peter Grønsgt. 5 Telefon 62 181

llllllllllllllllllllllllltllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllillllillllillllllllllilillllMlllllilllllllillillilllillllll

Kjøtt og flesk i fryseboksen

60 kg.s Stjernegris, hel eller halv, med eller uten hode

og labber, partert, ferdig malt, eventuelt med kjøtt. Forpart
av ku, og unge gryteferdige høns, alt efter engrospriser.

Henv. Krokemoveien’s «Fryserier». - Telefon 76 585.

Villaeiendom i byen
centralt og meget pent beliggende. Oppf. av mur, ca. 140 m 2
i 2 etasjer. 1. etasje 2 stuer, spisestue, kjøkken, anretning.
2. etasje 4 soveværelser, hall, bad og vanncl. altan. Kjelder
med bl. vanncl. fyrrum m. v. Centralfyring, ca. 2 dek. inn
gjerdet og bepl. selveiertomt.

Til salgs mot bytte i moderne leilighet helst 4 vær., kj.,
bad og vanncl. Henvendelse

GEORG SOLBERG A/S, telf. 62 782



65 dagers fengsel
for promillekjøring

BLI KJENT MED yUM

. ten

“K ' ' • :

65 dagers fengsel har for
hørsretten i Holmestrand
idømt en 31-årig mann fra
Svelvik som kjørte bil i beru -
set tilstand på parkerings
plassen ved Jarlsberg trav
bane i sommer.

Han er tidligere dømt for
promillekjøring.

DENONSDAG 14. OKTOBER 1964,
35 lag i årets

YUF-konkurranser NYE,VOSKHOD* AV KLAR Ny rekord
i tipping

Lørdag 7. november starter Vest
fold Ungdomsfylking igjen sine
kunnskapskonkurranser og det er
lagt opp nye omganger 20. novem
ber og 16. januar.

Alt i alt deltar 3S ungdomslag og
4H-lag, arrangørsteder den første
lørdagen blir Andebu, Nykirke,
Sande, Solglytt, Hem, Ramnes.
Styrvoll og Tjølling.

STORE
MILITÆR BETYDNING SPRAY

SUKSESS.
STOR

Oslo, 13/10. (NTB). Efter
40 spilleomganger er tippeom
setningen iår oppe i 102,6 mill.
kroner, sier avdelingssjef Jan
Smestad i Norsk Tipping til
NTB. Ifjor ble det endelig re
sultat 111 mill. kroner og det
er Jo enda 11 spilleomganger
igjen, så det ser ut til at vi skal
slå fjoråret.

LANDET EFTER BARE 16 JORDOMLØP
Lengre skoleruter

i Hedrnm ønskelig
Moskva (NTB-Reuter).

De tre sovjetiske kosmonau
tene i romskipet «Voskhod»
landet tirsdag i sitt fartøy
efter ett døgns kretsløp
rundt jorden. De tre romfa
rerae var i god kondisjon og
ble hjertelig mottatt av vi
denskapsmenn og utsendte
reportere da hele romskipet
tok bakken på et utpekt sted
like 1 nærheten av startstedet
i Kazakstan. Like efterpå be
gynte legene sine undersøk
elser av dem.

Skoleruten i Lågendalen,
som nu går til Odberg, er det
ønskelig å få til Hvåra-krys
set herefter, og Hedrum sko
lestyre besluttet mandag å
forhandle med ruteselskapet
om en slik ordning. Det er
elever i dette område som har
behov for en forlengelse av
ruten.

BOKS-
LAV

Skipsfartens
utenlandsgjeld

er 11.300 mill. kr.
PRIS

Også i Østre Hedrum er det
elever med lange skoleveier,
og da det i skolestyret forelå
ansøkning om å få en ferien
geise av skoleruten Mørk/
Hagtvedt, vedtok skolestyret
å forlenge ruten til Løke bro,
ca. 1,5 km.

BARE
Ifølge telegrambyrået TASS
fant landingen sted kl. 08.47
norsk tid, 24 tirøier og 17 mi
nutter efter starten, og efter
å ha fullført 16 kretsløp
rundt jorden.

TASS meldte tirsdag kveld
at romskipet «Voskhod» had
de landet på et statsbruk i
Nord-Kazakstan, nesten 1000
km nord for startstedet Bai
konur. Romfarerne ble hen
tet av et fly som førte dem til
byen Kustanai, der de gjen
nomgikk legeundersøkelse og

Skipsfartens samlede betal
ingsforpliktelser overfor utlan
det var ved utgangen av juni i
år kommet opp i 11.300 mill. kr.
heter det i Nasjonalbudsjettet,
Gjelden på leverte skip utgjorde
nesten 6.700 mill. kr., mens for
pliktelsene på kontraherte, men
ikke leverte skip, beløp seg til
vel 4 600 mill. kr.

Rederienes kontraktbestand
ved utenlandske verksteder ved
utgangen iav juli i år utgjorde
ca. 3,8 mill. br. tonn til en verdi
av 5000 mill. kr. Ved norske
verksteder var det på samme tid
kontrahert for norsk regning
nesten 1 mill. br. t. til en verdi
av 1600 mill. kr. Tankskipene
utgjorde vel 75 pst. av den tota
le kontraheringsbestanden, mot
85 pst. på samme tid i fjor. Den
samlede kontraktbestanden i
verden var på 22,2 mill. br. t,
hvorav 60 pst. tankskip

Økningen i den norske flåte
i 1965 er anslått til vel 9 pst. og
skulle gi grunnlag for en videre
stigning i nettovalutafraktene.
Men bl. a. på grunn av utløpet
av certepartier til gode rater cg
omlegging til større skipsenhe
ter som vanligvis seiler til lavere
nettofrakter pr. bruttotonn enn
mindre skipsenheter, er det regr
net med en nedgang i nettova
lutafråkter pr. bruttotonn.

KrB?eP
EN Cop- KVALITETS HAIR-SPRAY FOR
ALLE HARTYPER Barnengen

DRONNING ELISABETH
avsluttet tirsdag sitt’ offisielle
besøk i Canada og kom til Lon
don kl. 21.30 igår.

sparsomme når det gjelder å
bevilge penger til fornyelse av
etatens flåte som for en stor
del er gammel og nedslitt og
ikke 1 pakt med tidens krav.

Oslofjordens los-Kosmonauten Kamarov blir lægeundersøkt efter landingen. (AP)

vakthold til Hvasser?fikk hvile ut. Tirsdag kveld
vendte de tre tilbake til Bai
konur, meldte TASS.

rie i Kaukasus for å delta i
feiringen.

Den nye sovjetiske rom
ferden med tremannsromski
pet «Voskhod» har klar mili
tær betydning, ble det frem
holdt på sakkyndig fransk
hold tirsdag. Tilsvarende
synsmåter er kommet til ut
trykk andre steder i verden.
Franske militære sakkyndige
fremholder at et romskip av
«Voskhod» s type er meget
egnet for spionasje- og efter»
retningsvirksomhet.

VIRKSOMHETEN

ved Herre Papirfabrikk i
Bamble stoppet hett opp man
dag. Det er på det rene at fa
brikken i realiteten er gått
konkurs uttaler formannen
i det midlertidige bostyre, di
rekør Kjell Arntzen i Oslo Kre_
ditorforening.

Det kom som en overras
kelse at ferden bare varte ett
døgn. Ved starten ble det
sagt at den skulle vare i len
gere id, og man gikk ut fra
at den trolig ville strekke seg
over en uke.

(NTB) Fra 1. januar 1965
blir det som prøveordning etab
lert lostvakthold fra land på
Hvasser samtidig som det nU
værende seilende vakthold opp
hører, forteller losdirektør Bjar
ne Gilhuus-Moe til NTB. Be
slutningen om endringen av
lostjenesten ytterst i Oslofjor
den, ble tatt av los-styret i or
dinært møte onsdag. Man drøf
tet også spørsmålet om nedleg
gelse av lostjenesten i Skude
neshavn, med det resultat at
saken bie utsatt i påvente av
Stortingets behandling av
Odelstingsproposisjon nr. 43 om
enkelte endringer i Losloven.

Los-styrets beslutninger må
sees i relasjon til Rasjonalise
ringsdirektoratets innstilling
om visse endringer i lostjene

sten på kysten. Efter at innstil
lingen ble avgitt har den vært
til behandling i et par år i or
ganisasjoner og administrasjo
nen, og før Stortinget har tae
handlet de forslag R-direktora
tet har fremmet, kan man lite
gjøre for å iverksette nyordnin
ger, sier, losdirektøren. Spørs
målet om en flytting av Losdi
rektoratet fra Oslo som har
vært på tale i denne forbindel
se, må også utstå til efter Stor
tingets behandling av hele ra
sj onaliseringsinnstillingen.-

Losdirektør Gilhuus-Moe sier
seg stort sett fornøyd med det
budsjett han får å operere med
kommende år forsåvidt an
går uttellingene til lønninger
og drift. Derimot har myndig
hetene efter hans mening vært

Romfarerne vil trolig bli
feiret med en mottagelse på
Den Røde Plass, og man reg
ner med at statsminister
Krusjtsjov vil avbryte sin fe_ RADIO

PROGRAMMET

Onsdag 14. oktober

7.10 Wenche Myhre synger.
7.30 Sommerlekene i Tokyo.

I dag begynner friidretten.
Ellers er det seilas, svømming,
bryting, boksing og fotball,

ca. 8.10 Sommerlekene i Tokyo.
8.30 Andakt. Ebbe Reichelt.

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittHtoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!]

Skolestyret
i Medrums

anbefaler fluor |
skoletannpleie I

KONGOS STATSMINISTER

Moise Tshpmbe kom tirsdag
tilbake til Leopoldville fra Pa
ris og ble møtt av flere tusen
jublende mennesker.

Foreldrene må sitt samtykke Landstad; 93 v. I—3 og 6—7.
8.45 Barnetime for de minste.
9.00 Skolekringkasting, engelsk.
9.20 Sven Bertil Taube synger.
9.30 I frokostpausen Standard

Telefon og Kabelfabrik A/S.
10.00 Sommerlekene i Tokyo.
11.35 Musikk til arbeidet.

12.25 Venezia Skolekringkasting.
12.45 Sommerlekene i Tokyo.
13.30 Samtidskunnskap.
16.10 Stavangerensemblet.
17.05 Ungdom og folkeskikk.
17.20 J. S. Bach; Sonate for fiolin

solo g-moll.
17.40 Dagens bok. «Samleren»

Tiiiiiiliiiiiillilliilllllillillilllllllllllilli iimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi Skoletannlegen, fru Klunde
rud venter ség gode resultater
av dette forebyggende arbeide.
Hedrum-elevene vil få med seg
brev hj em om saken og foreld
rene gir skriftlige svar på' om
de ønsker denne fluor-behand
lingen av barnas tenner eller
ikke.

Estemmig og uten debatt ved_
tok Hedrum skolestyre mandag
å anbefale at skoletannklinik
ken i Hedrum går igang med
en frivillig ordning for alle
skoleelever i kommunen om
børsting eller pensling av eleve-

nes tenner med fluoroppløsning.
Som tidligere omtalt i vår

avis står tannklinikken klar til
å gjennomføre en slik tann
pleie efter å ha drevet forsøks
vis en tid med enkelte klasser
på Nanset skole.

Britisk valgkamp inn
Konservativt flertall på 60 ?

sluttfasen av John Fowles.
17.45 Jazzklubben.
19.00 Tokyo ! dag.
19.20 Sommerviser i høstmørket,
19.35 Reflekser og instinkter

hos dyr.
20.00 Tre suiter og fire låter.

Kringkastingsorkestret.
20.45 I kongens klær. På repeti-

London. (NTB-Reuter).
Den britiske valgkampen
gikk tirsdag inn i sin avgjø
rende slutningsfase, og både
det konseryative regjerings
partiet og arbeiderpartiet
vil bruke det siste døgnet
frem til valgdagen til nye
forsøk på å overbevise dem
av landets 36 millioner vel
gere som ennu ikke har be
stemt seg for hvem de skal
stemme på torsdag. De siste

opinionsundersøkelsene som
er offentliggjort gir de kon
servative et forsprang på Ar
beiderpartiet på 09 prosent,
og holder dette stikk vil Sir
Alec Douglas-Homes parti få
et flertall på ca. 60 plasser i
det nye underhuset.

Meningsmålingene viser
imidlertid også at det fort
satt er mange velgere som
ikke har bestemt seg og inn
spurten i valgkampen kan

derfor bli avgjørende for he
le valgets utfall, blir det
fremholdt på politisk obser
vatørhold i London.

De siste meldingene om
konservativ ledelse i Nme
ningsmålingene resulterte
tirsdag i et stort oppsving på
London-børsen der spesielt
noteringene for stål- og eien
domsaksjer steg med opp til
to shilling og andre noterin
ger med over en shilling.

sjonsøvelse i Finnmark,
21.10 Madrigaler fra Elisabeth I’s

tid.

21.30 Storting og styringsverk,
22.20 Engelsundervisning.
22.45 Musikk i brennpunktet.

Onsdag 14. oktober
NORGE

9.40—10.05 Et lite stykke Danmark
Skolefjernsyn.

18.00 Sommerlekene i Tokyo.
20.00 Verdenskrigen 1914—1918.

Gallipolifelttoget.
20.25 Rebus-rally. Programleder;

Morgenbladets pris

til beste arbeid på

Hjalmar Andersen.
20.55 Retten er satt. Juristforening-

en presenterer en skiftesak,
22.30 Sommerlekene i Tokyo.

Satellitt-sending.

høstutstillingen SVERIGE
9.00 Titta, leka, låra. Skol-TV.
9.30 Utblick.

10.05 Materia i nårbild.
14.00 The Modern Jazz Quartet.
14.25 Brokiga blad. Debatt om ve,.-

kopressen.
15.100 En stund med sång, musik

Morgenbladets pris på 5000
kroner ble i går tildelt arki
tekt Roar Wold, Trondheim
for maleriet «Svaberg». Woid
er arkitekt ved N,T,H Trond
heim. Bildet viser arkitekt
Wold (til venstre) i det han
får overrakt prisen av Mor
genbladets kultur-redaktør
Erik Egeland. Bak seg det
vinnende maleri. (AP)

tørre på 20 ru _
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lukt

och dans.
15.40 USA-spegel.
17.30 Ur Skol-TV-serien

«Filmen, televisionen och vi»
18.00 Olympisk rapport.
19.30 Aktuellt.
20.00 Efterlysningen.
20.30 Übåten Hunley, ur serien

«Great Adventure».
21.20 En blomma blir tiil.
21.50 England våljer, film.
22.20 Aktuellt.
22.30 Olympisk rapport.

REGNET ØSTENFJELLS

vil fortsette i hvert fall til utpå
onsdag formiddag, sier vakt
havende meteorolog til NTB.
tirsdag ettermiddag.

gen som gjør det morso](- fordi
Trykt i A/S HanaeistrykKenei
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ut å malel

det er så lett, så lett) g

OSLO

MANN

FRI

GJØR

SLAVER

I

AFRIKA

m

De gamle slaver hulket i for
tvilelse da Halfdan Endresen
drog hjem igjen fra Kamerun

mannen som er kjent over
hele Det afrikanske kontinent
som slavenes frigjører.

FAMILIEN bringer sensasjo
nelle og rystende avsløringer
av slaveriet i Afrika. Om
kvinner som nedverdiges. Om
barn som blir skilt
mødre.

Les også i nr. 22: Er det
normalt å være mørkredd?
Hvprdan arbeider en predi
kant? Hva lages krystall av?
Havrelefse vår nasjonale
kost.
6 sider håndarbeid og opp
skrifter. Noveller, romaner og
«småstoff».

FAMILIEN bladet med ka
rakter. Positivt, underholdende.
Kjøp ukens nummer i kiosker
og bladsalg. Pris kr. 1,50.

familien

25 ÅR

1939-1964


