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Det fiimes mange interessante
bilder fra de mange hvalfangst
ekspedisjonene fra Vestfold i
tida 1904-1967. Dessverre er det
sjelden at fotografiene er gode
nok etter dagens standard. En
av hvalfangerne med et godt fo
toapparat og øye for gode moti

ver var vaskerisjef Norvald Fu
glestrand fra Nøtterøy. I nær
mere 20 år fram til 1966 var han
ansatt både på Syd Georgia og
på hvalliokerier. Dagens bilde
viser at planformannen har fått
festet et godt tak i sidespekket
på en blåhval og lar motorkraft

rive løs ei skikkelig flenge før
flenser og lemmer kan fortsette
arbeidet. Vi mener at bildet er
fra Southern Harvester i 1960.

TEKST: SANDEFJORD
LOKALHISTORISKE SENTER

Fordi Andebu Senterparti
har mange ungdommer som
medemmer, dannet de sitt
eget lokallag på partiets års
møte i forrige uke. Det var
ungdommene selv som tok
initiativet. Lise-Marie Som
merstad ble valgt til leder,
med Susann Myhre og Jør
gen Hvitstein som styremed
lemmer.

Årsmøtet valgte dette sty
ret for moderpartiet:

Leder Tom Cato Abraham
sen, nestleder Anette Kjærås
F’iring, kasserer Morten An-
gol Andersen, sekretær Heidi
Kriippen, styremedlem Rolf
Fevang, styremedlem Ole
Kristian Kjærås. Varamed
lemmer er Kjell Sommerstad
og Hans Skjelland.

Ifølge partiet har de hatt et
godt år, på tross av uenighet
om det var rett å inngå et
samarbeid med Høyre, KrF
og FrP etter fjorårets valg.

TEKST: TOM BRODIN
tipsøve5tfoldbtad.no

IOWD
The Power of Dreams

Jazz mfort har
bLa. følgende utstyr:
• Automatgir (CVT)
• Aircondition
• Mørklonede vinduer
• ECO assist-system
• El.styrte utvendige speil
• EI.styrte vinduer
• CD/Radio (MP3-kompatibel)
• Multi-informasjons-display
• «Magic Seats» seteløsning

Fanget hvalen i kamera

Vi gir deg Vestfold
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Lise-Marie Sommerstad It.vl [eder Senterungdommen i Andebu.
Susann Myhre og Jørgen Hvitstein er styremedlemmer.

Senterungdommen
starter eget L.ag i Andebu
Andebu har fått sitt
første ungdomsparti.

Sandefjord lokalhistoriske senter vil levere bildeglimt hver uke til VestfoldBlad,
i samarbeid medfiere lokoihistoriskesentre ifylket
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Honda Jazz Hybrid 1.3 fra kun 230.900,-

flJ j . Forbr.bl. kjøring: 5,3-5,5 /100 km. C02 utslipp: 125-130 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet
modell. Importør: Honda Motor Europe Ltd. (Norge) www.honda.no

5ÅRHONDA
GARANTI

Vestfold Auto as SOLUM AUTO AS. Vestfold Auto as
.- —----------

. Tønsberg Tif. 33 35 92 92 Larvik Tif. 33 12 18 60 Sandeljord Tif. 33 48 53 00


