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Begeistring – tålmodighet – stolthet
H VAL E R

Et drøyt år er gått siden
«HVALER» ankom Isegran en
vårdag i fjor. Da var det fortsatt
kun et rehabilitert skrog.
«Nå ser «HVALER» ut som en
båt» sier besøkende på kaia. Og de
som kommer inn i båten blir regelrett begeistret når de blir vist vår
siste stolthet: På det nærmeste
ferdig - malt nybygget aktersalong. Hver tirsdag siden
oktober har to mann vært beskjeftiget med nitidige grunnarbeider
som sparkling, pussing og grunning.
Dette krever tålmodighet, nøyaktighet, men også vilje til å yte, - til
å bidra. Og det vokser en stolthet i
oss når våre besøkende begeistres
over det de ser. Og svært fornøyde
blir vi når folk som har reist med
«HVALER» kommer ned i
salongen, ser seg om, blir litt
blanke i øynene og sier: «Ja, det
var sånn det var! Jeg kjenner meg
godt igjen». Og vi tenker at jo, vi
har klart å gjenskape aktersalongen slik den var.
Vi ikke bare hører folk si det, vi
ser det vekker følelser når de
kommer ned. Vi har nådd det
målet vi satte oss for akkurat dette
arbeidet, og kan vise våre medlemmer, sponsorer og alle andre at
autensitet er tatt vare på, - at båt-

ens indre struktur og interiør faktisk blir slik det var i 1948.
Det synes ikke så veldig, det andre
som er gjort denne vinteren og
våren. Men likevel – dugnadsgjengen har igjen gjort en formidabel innsats gjennom hele
vinteren og våren, og vi tror alt
skal være klart for å bygge mannskapslugarer og bysse utover
høsten! Vi er også godt fornøyd
med at Sjøfartsdirektoratet nå har
godkjent båtens maskinromsarrangement.
Forskningsrapporten «Frivillig
innsats i Noreg 1998–2014» viser
at Norge er verdensmester i frivillighet og at innsatsen er økende.
61% av befolkningen gjør år om
annet frivillig innsats for en frivillig organisasjon, tilsvarende
nesten 150 000 årsverk. Ingen
andre land i verden kan måle seg
med dette.
Mye av denne innsatsen dreier seg
om bevaring av kulturminner og
viser at mange vil bidra til å styrke
vår felles identitet gjennom økt
kunnskap om vår egen historie. Vi
som er engasjert med gjenoppbyggingen av «HVALER» er opptatt av at båten, når den kommer i
drift, blir et levende kulturminne.
Vi ønsker å formidle båtens historie, dens funksjon i samfunnet,

Knut S. Alnæs,
håndleder av
verksmeStiftelsen DS
toder som
Hvaler
ble benyttet,
sjømannskapet, og mye annet. Vi
vil dra på tur med elever, med turister, ja med deg og meg. Derfor
har vi nå også inngått en intensjonsavtale om samarbeid med
Hvaler kulturvernforening (se avtalen på www.dshvaler.no). Både
OBOS og Hvaler kommune har
også meldt at de vil vurdere et
formalisert samarbeid.
Vi ser på denne utviklingen som
både spennende og viktig for en
god fremtid med kommersiell
drift. Samtidig er det frivillige arbeidet viktig å ta vare på.
Dugnadsarbeid vil alltid være en
viktig faktor for drift og vedlikehold av MS «HVALER». Å oppleve at besøkende begeistres over
våre arbeider er en flott anerkjennelse av det vi bruker så mye tid på.
Å bli ønsket velkommen i et formalisert samarbeid, er også en stor
anerkjennelse. Det gjør oss begeistret, stolte, og gir oss fortsatt
pågangsmot!

I denne utgaven av vårt informasjonsblad, skriver Eine Wiklund
om havnene i Botnekilen.
Dette er lokalhistorie av beste
sort, ja, en fortelling om betydningen av at selve bindeleddet, det
vil si båten mellom øyene og fastlandet hadde anløpssteder.
Alle som bodde på Hvaler forsto
betydningen av dette. Det var jo
selveste livsnerven.
I våre dager er det ikke vanskelig
å se at Utgaardskilen, den viktigste fiskerihavnen i Oslofjorden,

har betydning for Hvalersamfunnet. På samme måte var det for
hundre år siden, da man var avhengig av å få fraktet varer og
mennesker sjøveien.
«M/S Hvaler» hadde en viktig
oppgave i datidens Hvaler.
Fortsatt betyr fergene mye for de
østre øyene, men jeg får en følelse
av at enkelte av anløpsstedene
ikke lenger er kjent blant folk.
Derfor vil jeg sterkt anbefale de
som vil dra på øyhopping på
Hvaler å benytte seg av tilbudene

som foreligger. Da kommer man
til de bilfrie øyene, til Gravningsund og Makø, Herføl og Lauer.
Enkelte av dagens båtfolk kjenner
ikke til havnene som ikke har en
gjestehavn. Noen kan ikke dra et
sted hvor man ikke får kjøpt mat,
må vite.
Men jeg er sikker på at om du besøker Botnekilen og finner deg en
kaiplass der «Hvaler» la til, så
finner pizzabudet denne plassen
også.
God sommer!

Gunnar Steen
Iversen
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Bryggenes og båtenes
betydning for Hvaler

Aktersalongen, styrhuset
og forskipet blir utrustet
H VALE R

Av Thor W. Eriksen

i aktersalongen og maskinrommet, forberedelser i forHvaler ligger nå trygt fortøyd skipet, styresystemet, tildekking
og rørmontasje i maskinrommet.
ved utrustningskaia på Isegran. Det har vært mye virk- Tegning av innredning i forskipet og maskinromsarrangesomhet det siste halve året.
Det vesentligste har vært maling ment.

Aktersalongen
Innredningen i aktersalongen er
ferdig, arbeidet er utført av
Hardanger Fartøyvernsenter med
hjelp fra MaritimeCenter Isegran.
Det er et fint arbeid som er utført,
men vi må likevel sparkle, grunne
og male før alt er ferdig.
Dette er et tålmodighetsarbeide
som krever fin hånd og nøyaktighet. Arbeidet har pågått i hele
vinter og er utført av Tom Bart
Hansen, Leif Vegelbo og andre.
Dørken i salongen er et fint tregulv
med luker. I 1948 var gulvet
dekket med linoleum.
Det er ikke mye i bruk lenger og
ville ikke vært valgt i dag, men
båten skal restaureres til slik den
var i 1948. Linoleumen må be-

Ved kai på Isegran. I over et år
har «Hvaler» ligget til kai for dugnad og utrustning.

Forskipet. Steinar Haugsten arbeider med grunning av skroget.
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stilles fra Tyskland da det ikke er
normal handelsvare lenger.
Vi har vært i kontakt med malermester Svein Johannessen. Hans
firma har nå tatt jobben med å
legge nytt dørkbelegg. Firmaet har
eksistert i tre generasjoner, og de
har gode kunnskaper om hvordan
det ble gjort i gamle dager.
Til benkene i salongen skal det
være puter i brunt skinn, laget av
Mette Johnsbråten i Mettes Møbelverksted, og de er nesten ferdige.
Bordet er ferdig, det er laget av
mahogni og står nå lagret hjemme
hos Knut Alnæs.
Det er fremstilt av Jan Arve Pettersen ved Masur Møbelsnekkeri i
Sarpsborg. Vi har fått økonomisk
støtte fra Anette og Ragnar Stoud
Platous Stiftelse.
Det skal være radiatorer og rør
under benkene. Tegningene av
dette er ferdig og utført av Ole
Torp. Montasje arbeidet blir utført
av Engelsviken Slip.

Sikkerhet
Etter alle de årene vi har holdt på
med restaureringen, har båten etter
hvert fått en stor verdi. For å sikre
disse verdiene har vi vurdert å installere et tåkeanlegg for brannslukking. Det var selvfølgelig ikke
noe slikt i 1948, men vi vurderer å
ta moderne teknologi i bruk.
Anlegget i aktersalongen blir
skjult, bare dysene vil være synlig.
Et problem er å få plass til alle
flaskene som betjener anlegget
med væske. Om vi skal ha anlegget eller ei, blir avgjort ganske
snart.
Det vil antagelig bli et eget anlegg
for maskinrommet.
Forsikring av båten er viktig, vi
har nå skrevet avtale med det danske selskapet Søassuransen,
Torgil Johnsen har tatt seg av dette
arbeidet.

Maskinrom
I maskinrommet har det ikke
skjedd så mye synlig i vinter.
Det er mye forberedende arbeid
som skal gjøres.
Vi har leid lokaler av Jothne, på
gamle FMV, her arbeides det med
klargjøring av motordeler som skal
4

Dugnadsgjengen. I finværet på vårparten var det fin å slå av en prat
på brygga.
monteres om bord seinere.
mann har laget benker og hyller i
Det er Ole Jelstad, Terje Haraldsen rommet. Rørlegging er påbegynt
og andre som jobber her.
om bord. Montering av rør skal utBjørn Sandhaug og Bengt Bergføres av Engelsviken Slip. Det

skjer i etsamarbeide med våre egne
dugnadsarbeidere.
Fire systemer er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Det er startluftsystemet, brennoljesystemet,
kjølevannsystemet for motorer
(HJM og MVM) og lensevannsystemet.
Malingsarbeid pågår, Knut Alnæs
og Per A. Andersen maler det som
gjenstår. Skutesidene er vasket
med høytrykksspyler og primet.
Maskinromsarrangementet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Skorsten er ferdig, dvs. innmaten
med eksosrør, lyddempere mm.
Alle rør er ferdig over hoveddekk.
H VALE R

Styrhuset
Styrhuset ble løftet ombord i
«Hvaler» før vi arrangerte sponsordag og åpen dag for publikum
11-13 september i 2015.
Foreløpig står styrhuset plassert
løst på brodekket. Brofronten er
ferdig, og styrhuset skal plasseres
så langt fram mot denne som
mulig. Vi vurderer å lage en liten
åpning mellom fronten og skansekledningen slik at vi seinere kan
komme til for maling av styrhus-

Nytt maleri. Knut S. Alnæs, Thor
Willy Eriksen og Per Arild Andersen viser frem det nye, flotte maleriet.

Motordeler. Etterhvert som andre
oppgaver fullføres, vil monteringen av motorens deler finne sted.
De er godt tatt vare på.
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fronten.
Styrhuset må på plass og festes til
dekket før resterende arbeider kan
gjøres.
Det skal være et skott i styrhuset
som deler dette i to rom. Aktre del
var røykesalong. Vinduene er ikke
satt inn av gode grunner, og hele
styrhuset må festes til dekket på en
god måte.
Rattet er nå festet til dekket med
gjennomgående bolter, den nøyaktige plasseringen har vært vanskelig å finne.

Det er vanskelig å ta nøyaktige
mål ut fra gamle fotografier. Det er
mulig at styrhuset er litt lavt. Vi
vurderer å lage en 5 cm høy
ramme under den nåværende styrhus for å øke høyden.

Styrearrangement
Styrearrangementet er i arbeid. Det
er Torgil Johnsen som styrer dette
arbeidet med hjelp av forskjellige
andre fra dugnadsgjengen.
Plasseringen av rattet i styrhuset er
bestemt, og ledeblokkene for kjetting er montert i lanternekassene på
sb. og bb. side.
Når rattet er endelig montert, kan
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ledeblokkene inne i styrhuset
monteres. Styrekjettingen skal gå
fra kabularet, vinkelrett til siden
og ned til ledeblokkene som skal
ta en viss vinkel før kjettingen går
i rør ut til lanternekassene.
Det har vært en del problemer med
å finne riktig kjetting. Kjettinger
med tommemål slik det var i 1948
er ikke i vanlig handel lenger.
Torgil mener nå å ha funnet en
som kan brukes og vi venter på
«velsignelse» fra Sjøfartsdirektoratet.
Rorsegmentet er, etter noen omgjøringer ferdig.

Det blir en langsgående gang litt
mot Bb. Det blir 4 lugarer og en
liten bysse.
Det blir lettvegger av 28 (32) mm
stående bord, og Huntonittplater
på begge sider.
Det blir isolering mot forsalongen.
Mot skutesiden og i hoveddekket
rundt røykrøret fra byssa, blir det
en enklere isolasjon med plater,
Vi har fått pristilbud fra Hardanger
Fartøyvernsenter på arbeidet. Uff,
uff.
Foran lugarområdet blir det en
"store" med leider til luken på fordekket. Denne virker også som
nødutgang. Luka er svært tung å
Forskipet
løfte fra innsiden og vi vil lage en
Foreløpige tegninger som viser
ny i aluminium for å få den lettere.
innredningen i forskipet er laget,
Før innredningsarbeidene kan
her er det mannskapslugarer og
starte, er det mye arbeid som må
bysse. De er ikke godkjent av
gjøres, Steinar Haugsten er
Riksantikvaren enda, og forandr- "sjefen" for de praktiske arbeidene
inger kan komme.
i forskipet. Vi har mye ballast i
Dørken blir som i aktersalongen, forskipet i form av jernbanemed bærebjelker av tre tverrskips skinner som er kappet i kortere
og dekksbord (gulvbord) langslengder. Disse er primet, men de
kips. I dørken blir det luker for til- må ha flere lag maling for å hindre
komst til bunnen, dette er for
rust. Det blir vanskelig med tilvedlikehold og eventuell flytting
En pustepause. Terje Haraldsen
av ballast. Akter blir det en luke
t.v og Ole Jelstad, er begge svært
for tilkomst til lensebrønnen.
aktive i dugnadsgjengen .

komst her seinere.
Hele forskipet blir også malt innvendig med flere strøk Vinegard
fra Jotun.
Jotun gir oss all maling vi trenger
og er på den måten vår største
sponsor.

På fordekket er mastefoten plassert
feil og den må flyttes. Det er stag
fra mastetoppen til skansekledningen i forkant av sideportene.
Disse må ha en viss vinkel akterover for å støtte masta, vinkelen
blir nå ca. 30 grader. Det er også et
stag fra masta til baugen på båten.
Nye tegninger er laget og godkjent
av Riksantikvaren. Det har vært
mange møter og diskusjoner om
hvordan det hele var i 1948.
Knut Alnæs har i samarbeid med
Eine Wiklund og undertegnede
laget en liten avhandling til Riksantikvaren om historikken rundt
dette. Før 1935 var det en nedgangskappe på sb. side, den ble
flyttet til aktenfor masta og i senter
av båten.
I 1948 ble båten bygget om og
nedgangskappa fjernet. Hullet ble
bare tettet ved å sveise på en stålplate, mens det burde vært lagt
nytt dekk. Nå legger vi helt tredekk slik det skulle ha vært gjort
den gangen.
Vedlikehold av slike tredekk er
krevende, vi må passe på at alle
nater er i orden, og dekket må
vannes jevnlig for å hindre lekkasje.

Tildekking
I hele vinter har det vært arbeidet
med stativer for presenninger.
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Vi har i samarbeid med Tim
Morris fra MaritimeCenter, bestilt
presenninger som skal ligge over
hele båten vinterstid. Disse skal
brukes i mange år fremover.
Tore Haraldsen har stått i spissen
for de praktiske arbeidene. Vi har
selv laget alle kryssforbindelser i
topp og sider, det er firkantjern
som det kan tres bjelker gjennom.

Bysseovnen. Denne ovnen, en Jøtul
308 fra 1930-tallet, er pusset opp.
Den vil nok passe fint.

Arrangementer
I pinsehelgen deltok vi i to arrangementer. Det var bygdedager
på Kystmuseet på Hvaler 14. mai
og det var arrangementer på Isegran i pinsen. Vi deltok 16. mai.
Vi deltok med en enkel «stand» på
Verktøy
Nordgården
lørdag 14. mai, det er
Vårt delelager og verktøylager har
Per
A.
Andersen
som står for dette,
gjennomgått en større opprydding
med
noen
av
oss
andre som hjelpog systematisering i vinter. Det er
ere.
viktig for et effektivt arbeid og
Vi har lenge vurdert å skaffe oss
sparer oss for mye tid og penger.
en
betalingsterminal, men nå er vi
Det er Gunnar Johansen, Roger
blitt
moderne og bruker VIPPS.
Hansen og Jan Andersen som er
Folk
har ikke så mye kontanter på
ansvarlige for dette.

Vi støtter arbeidene med restaurering
av den gamle rutebåte
en MS «Hvaler»
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seg lenger.
Nå er det kort og Vipps som
gjelder.
Vi fikk vår første Vipps kunde på
lørdag.
2. pinsedag ble det mer omfattende, da hadde vi «stand» ved
Hvalerbua på Isegran.

Sleipner på plass. En 8 hk Sleipner fra 1943 ble startet og ga
vidunderlige lyder.
Forskipet. Før innredningen
starter, ser det slik ut i forskipet.
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og stort bilde som selges for kr.
7000,På Isegran var det for øvrig maritimt marked med boder flere
steder. "Tøffe" var der med gamle
motorer og det ble vist masse veteranbiler.
Vi hadde omvisning om bord i
«MS Hvaler». Andre veteranbåter
ble også vist fram og det var
kafeer og mye annet rundt på øya.

Vi har i vinter deltatt med representanter på flere møter. Det har
vært møte på Gardermoen i regi av
NFF (Norsk Fartøyvern Forening),
kulturvernkonferanse i Den Gamle
Vi solgte rekvisita, kaffe, vafler og
Losjen i Oslo og møte hos Riksankaker – det gikk unna som varmt
tikvaren i Oslo om frivillighet i
hvetebrød.
Norge.
Familien Alnæs var med og Heidi
kom med hjemmebakt kake.
Som vanlig vil vi delta med
Steinar Haugsten sto for vaffel«stand» på Havnefestivalen på
stekingen, etter litt startvanskeligSkjærhalden 18. juni og på Epleheter ble han en mester etter hvert.
festivalen på Rove i september.
Undertegnede sto for salg av reDet blir også julemarked i dekvisita, t-trøyer, capser, bilder osv.
sember på Kystmusèet på Hvaler
og på Isegran.
Vi presentere vårt nye maleri som
er malt av Roger Morris fra New
Administrasjon
Zealand, far til Tom Morris ved
Det blir avholdt 4 styremøter i
MaritimeCenter. Dette er et flott
Stiftelsen før sommeren.

H VALE R

Kjell Bothne har trukket seg som
medlem i styret og i redaksjonskomitèen.
I stedet går Bjørn Sandhaug inn
som nytt styremelem.

De viktigste sakene har vært økonomi, framdriftsplaner og søknader til Riksantikvaren og andre
om økonomisk støtte.

Også utendørs arbeid. Dugnadsgjengen jobbet i vinter også med
tildekking av skroget.

Det har vært møte med alle involverte på Isegran, eiere, forvaltere og
brukere.
Våre representanter har vært Knut
Alnæs og Per Arild Andersen.
Fredrikstad Kommune er eier av
Isegran, men Østfoldmuseene har
forvaltet eiendommene. Nå blir det
forandringer i administrasjonen,
men en del er fortsatt i arbeid.

Det har vært møter med Hvaler
Kulturvernforening, og det er inngått en samarbeidsavtale med
Stiftelsen DS Hvaler. Vi håper i
fremtiden å kunne legge til ved
Nordgårdsbrygga og frakte passasjerer til forestillinger i Brottet.
Det har vært ett møte i redaksjonskomiteèn og tre møter i Hvalers

Hvalers Venner. Per Arild Andersen leder for tiden Hvalers Venner.
Bildet er tatt på årsmøtet.
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Trofaste medlemmer. Årsmøtet i
mars var godt besøkt. Det ble holdt
i Sjømannsforeningens lokale.
Kåsserte. Per Inge Høyberg
kåsserte om «Ferge over åsen», om
hvordan man berget en ferge fra
Randsfjorden til Mjøsa
Venner.
Venneforeningen med Per A.
Andersen som formann leder møtene og arrangerer vår "stand" på
festivalene.
Årsmøte i Hvalers Venner ble avholdt i Sjømannsforeningens lokaler 30. mars. Per A. Andersen ble
gjenvalgt som formann.
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Økonomi
Riksantikvaren er vår viktigste bidragsyter når det gjelder penger.
Vi får i 2016 mer enn vi har fått
tidligere. Pga. den store arbeidsledigheten i oljesektoren og skipsbyggingen har regjeringen bevilget
nesten dobbelt så mye penger til
Riksantikvaren som tidligere.
Dette er gledelig for oss, men det
stilles strenge krav til fremdriftsplaner og dokumentasjon av alt arbeid som utføres.
De som har støttet oss økonomisk

og med forskjellige tjenester, er
beskrevet bak i avisa. Vi har fått
ganske store beløp, men det koster
mye å restaurere en gammel båt.
Ser vi litt lenger fram, er det store
oppgaver som vi ikke har penger
til. Vi må drive på, bruke de pengene vi har og håpe at vi klarer å få
inn mer penger etter hvert.
Vi minner om at Stiftelsen DS
Hvaler er blitt moderne. Vi har
web-sider på nettet – dshvaler.no

og sider på Facebook (Stiftelsen
DS Hvaler). Vi har tatt Vipps i
bruk som betalingsmiddel.
Skulle noen av våre medlemmer
ha bilder av Hvalerbåten, eller
andre gamle båter fra distriktet, så
ta gjerne kontakt med meg - tlf.
92605067 eller e-post
thor.willy@fredfiber.net
Andre historiske bilder, eller historier fra gamle dager er også av interesse.

H VALE R

Kjentfolk på Hvaler. Under
bygdedagen i pinsen fikk vi kjentfolk på besøk. Det var Arne Martin
Klausen t.v. og Jan Arntzen.

Brottungene. Under bygdedagen
på Hvaler var det brottungene som
underholdt.
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Til salgs

D/S Hvalers venner jobber for å skaffe penger til restaureringsarbeidet.
For tiden tilbyr vi følgende produkter for salg:

Fargetrykk av Roger Morris
Bildet viser «Hvaler» mens den passerer Homlungen fyr. Dette er
samlingens aller nyeste bilde. Leveres med ramme. Pris: kr. 7000,-

Trykk etter akvarell
av Edgar Berg

Dette er et bilde med flotte farger og er meget
dekorativt. Motivet er «Hvaler» anno 1948 på
elven utenfor Gamlebyen og er malt av Edgar
Berg.
Trykket er av beste kvalitet og garantert lysekte. Bildet kommer ferdig innrammet, som
vist på bildet over.
Størrelse ferdig innrammet: ca. 46 x 36 cm.
Pris ferdig innrammet: kr. 1000,-
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Fargetrykk av Birgit Blekken
Bildet viser «Hvaler» da den ble
sjøsatt på Seut høsten 2013. Størrelse
ferdig innrammet ca. 268 x 220 mm.
Pris ferdig innrammet kr. 300,-

Fargetrykk av Birgit Blekken

Bildet viser «Hvaler» da den ble sjøsatt på Seut
høsten 2013. Størrelse ferdig innrammet ca. 268 x
220 mm.
Pris ferdig innrammet kr. 300,-

H VALE R

Caps D/S Hvalers venner

Marineblå caps med D/S Hvalers venner logo.
Størrelse kan justeres
Pris kr. 150,-

T-skjorte med «Hvaler»-motiv- kr. 200,00

T-skjorte i god kvalitet med motiv av «Hvaler» og teksten «Et unikt stykke kystkultur». Motivet
er laget av Christian Mohn. Fåes i størrelser S til XXL Farge marineblå.

Eksklusivt andelsbrev
i D/S Hvaler

Klistremerke med «Hvaler»-motiv

Andelsbrevet er spesialkalligrafert av Lasse Michalsen og viser
«Hvaler» i 1892-utgave. Andelseieren får sitt navn på andelsbrevet
som ellers inneholder en spesialkomponert tekst rettet mot mottaker.
Størrelse ferdig innrammet: ca. A4.
Pris ferdig innrammet: kr. 1 500,-

Klistremeke til å sette på innsiden av bilrute.Størrelse 14 x 16
cm.
Pris kr. 20,-

Medlemsskap i D/S Hvalers Venner
Du får tilsendt venneforeningens medlemsblad og blir holdt orientert om fremdriften. Som medlem vil du også bli prioritert ved senere
arrangementer. Medlemskontigenten er på kr. 300,- pr år

Ønsker du å kjøpe noen av disse fine produktene?
Ta kontakt med Per-Arild Andersen på email
per-aria@online.no eller mobil 90824583.
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Dramatikk bak «Hvalers»
siste tur til Strömstad
Fra loggboka til Schrader:
H VAL E R

Juli-august 1960

Elisabeth Schrader
Kristiansen skriver
fra loggboka til sin
far, Rolf Schrader.

Denne juli måneden i 1960 må
ha hatt det dårligste været av
alle julimåneder i forrige århundre, så mye regn og vind og
lite varme!! «Hvaler» går
trofast seks turer hver dag fire
dager i uka mellom Hvaler og
Fredrikstad pluss søndagsruter,
mange «badegjester fraktes
fram og tilbake.
Været er likevel ikke det mest
dramatiske denne måneden.
Sommeren 1960 går «Hvaler»
sin siste tur på Strømstad!!

8 grader. Vi hadde 18 passasjerer
til byen og ut kl 10.45 hadde vi 30
passasjerer og opp 31. Vi hadde
Tirsdag var «Strømstad-dag». I
92 passasjerer ut kl 15.10 og opp
juli 1960 startet konkurrentene på til byen 20. Ut kl. 19 hadde vi 83
denne ruta med salg av alkohol
passasjerer. Vi ankom Ed kl 21.35
ombord. I loggboka kan man ikke Lørdag 2.
lese den «dramatikken» som lå
Nordost bris enkelte regnbyger,
bak avgjørelsen som ble tatt av
kaldt. Vi hadde 27 passasjerer til
ledelsen i Hvalerselskapet angåbyen og ut kl 10.45 hadde vi 96.
ende salg av alkohol. Diskusjon- Opp til byen 34 passasjerer og ut
enes bølger gikk høyt, og fordeler kl 15.10 186 passasjerer. Vi
og ulemper ble satt opp mot hver- ankom Ed kl 17.40.
andre.
Søndag 3.
Avgjørelsen sto fast: «Ingen salg
Nordlig bris, delvis klart, kaldt. Vi
av alkohol ombord i «Hvaler»».
hadde 48 passasjerer ut kl 09.00.
Det endte med at «Hvaler» måtte Vi hadde opp til byen 92 passagi opp ruten på Strømstad. En
sjerer og ut 29, opp andre tur 175.
lang, tradisjonsrik sommerrute var Vi ankom Ed kl 20.05.
over tirsdag 30. august 1960.
Mandag 4.
Denne Strømstadruta hadde en
Østlig bris, regnbyger. Vi hadde
lang historie, «Hvaler gikk første 61 passasjerer til byen og ut 10.45
tur Fredrikstad - Strømstad 15.
hadde vi 37 passasjerer og opp 18.
juni 1893!!!
Ut 15.10 hadde vi 84 passasjerer.
Vi ankom Ed kl 18.20.
JULI
Tirsdag 5.
Fredag 1.
Svak vind, regnbyger. Vi hadde
Nordost bris, regnbyger, kjølig, + 106 passasjerer til Strømstad og 40
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Strömstad. Havnebildet er nesten
det samme i dag som i 1960.

fra Hvaler, og det samme antall
tilbake.
«Surlafjell» begynner rute på
Strømstad.
Onsdag 6.
Svak vind, enkelte regnbyger om
morgenen, pent på dagen. Vi
hadde 39 passasjerer til byen, ut kl
10.45 hadde vi 33 passasjerer og
opp 22. Ut 15.10 hadde vi 78
passasjerer. Vi ankom Ed kl
18.20.
«Surlafjell» serverer brennevin,
men mistet retten i dag.
Torsdag 7.
Svak vind, regn.
Fredag 8.
Sydost bris, mye regn på morgenen, oppholdsvær på ettermiddagen. Vi hadde 19 passasjerer til
byen, ut kl 10.45 hadde vi 25
passasjerer og opp 61. Ut kl 15.10
hadde vi 35 passasjerer og opp 22.
Ut kl 19.00 hadde vi 76

Lørdag 9.
Sydost , frisk bris, mye regn senere på dagen. Vi hadde 49 passasjerer til byen og ut kl 10.45 hadde
vi 125 passasjerer, opp til byen
igjen 25. Ut kl 15.10 hadde vi 200
passasjerer. «Akerø» gikk Urdal,
Botne og Gravningsund (pga
passajerantallet) I dag er det den
største utfartsdagen i år! Vi
ankom Ed kl 18.10.
«Surlafjell» ligger fremdeles og
venter på brennevinsrett!
Søndag 10.
Sydsydost kuling med mye regn,
opphold på ettermiddagen. Vi
hadde 68 passasjerer til Hvaler på
første tur fra byen. På første tur
opp hadde vi 90 og ut 57 passasjerer. PÅ siste tur opp hadde vi
183 passasjerer. Vi ankom Ed kl
22.15.
Mandag 11.
Sørlig bris og regn, regnbyger på
ettermiddagen. Vi hadde 61 passasjerer til byen og ut kl 10.45 hadde
vi 48. og opp fra Hvaler 52 passasjerer. Ut kl 15.10 hadde vi 98
passasjerer. Vi ankom Ed kl
18.20.

Tirsdag 12.
Sørlig bris, regn. Vi hadde 90
passasjerer fra Fredrikstad og 70
fra Hvaler, samme antall tilbake.
Vi solgte sigaretter og sjkolade på
turen. Vi ankom Ed kl 20.20.
Onsdag 13.
Sørvest bris, klart men kjølig. Vi
hadde 35 passasjerer tilbyen, ut kl
10.45 hadde vi 21. Opp fra Hvaler
hadde vi 37 passasjerer. Ut kl
15.10 hadde vi 76.
Torsdag 14.
Sydost bris , regn, surt.
Fredag 15.
Sydvest bris, regnbyger. Vi hadde
46 passasjerer til byen og ut kl
1045 13 passasjerer. Opp til byen
52 og ut kl 15.10 48 passasjerer,
og opp 18. Ut om aftenen hadde
vi 68.
Ankom Gravningsund kl 21.05.
Lørdag 16.
Sørlig bris, regn, om aftenen skybrudd! Vi hadde 58 passasjerer til
byen og ut kl 10.45 111 passasjerer, opp til byen 79. Ut kl 15.10
hadde vi 181. Vi ankom Ed kl
18.05.
Søndag 17.

Sørlig bris, skybrudd på morgenen, regnbyger på dagen. Nå står
jordene under vann mange steder.
Vi hadde 52 passasjerer ut fra byen
om morgenen, opp første tur hadde
vi 147, ut 38. Siste tur hadde vi
190 passasjerer opp til byen.
Ankom Ed 22.15.
Mandag 18.
Sørlig bris, regnbyger. Vi hadde
40 passasjerer til byen og ut kl
19.45 var det 29. Opp til byen
hadde vi 77.
Ut kl 15.10 hadde vi 85 passasjerer. Ankom Ed kl 18.15.
Tirsdag 19.
Sydvest, frisk bris, lettskyet oppholdsvær. Den første dag uten
regn på lenge.
Vi går ruten på Strømstad. Vi
hadde 100 passasjerer fra byen og
80 fra Hvaler. Vi ankom Ed kl
20.30.
Onsdag 20.
Sydvest bris, klart og pent men
ingen varme. Vi hadde 25 passasjerer til byen og ut 10.45 bare 20.
Trafikkhavna. I sentrum av
Strömstad, der «Hvaler» er avbildet, går i dag Koster-båtene.
H VALE R
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vi 69. Vi ankom Gravningsund
Opp fra Hvaler 53. Ut kl 15.10
hadde vi 73 passasjerer. Vi ankom kl 21.10.
Lørdag 30.
Ed kl 18.15.
Sydost bris, pent varmt vær. Vi
hadde 55 passasjerer til byen om
Torsdag 21.
Svak vind, klart men ingen varme. morgenen, ut 10.45 45 og opp
igjen 80. Ut kl 15.10 hadde vi 197
Fredag 22.
Skiftende bris, delvis klart, kaldt. passasjerer. Opp om aftenen
Vi hadde 26 passasjerer til byen og hadde vi 22. Ankom Fredrikstad
kl 19.35.
ut kl 10.45 hadde vi 45. Opp til
byen 57 og ut kl 15.10 hadde vi 46 Søndag 31.
passasjerer og opp til byen 35. På Sydsydost bris, regn. Mye regn og
torden på kvelden. Vi har 75
siste tur ut hadde vi 68.
Vi ankom Gravningsund kl 21.15. passasjerer ut kl 09.00 og opp
første tur har vi 182 passasjerer, ut
Lørdag 23.
Svak vind, klart, litt varmerer. Vi 28. Opp siste tur hadde vi 189
hadde 50 passasjerer til byen og ut passasjerer og ut til Hvaler 2. Vi
ankom ED kl 22.10.
1045 hadde vi 67, opp 46.
Ut kl 15.10 hadde vi 151 passaAUGUST
sjerer. «Rafi» gikk Urdal, Botne
og Gravningsund- Vi ankom Ed kl Mandag 1.
Kjølig bris, mye regn på natten,
18.05.
pent på dagen, meget varmt. Vi
Søndag 24.
hadde 71 passasjerer til byen og 19
Svak vind, varmt, pent vær. Vi
hadde 118 passasjerer ut fra byen ut kl 10.45. Opp fra Hvaler hadde
om morgenen og 136 første tur til vi 39 passasjerer og ut 15.10
byen. Ut fra byen hadde vi 40. På hadde vi 74. Vi ankom Ed kl
18.20.
siste tur opp hadde vi 148 passasjerer. «Rafi» går Botne og Urdal. Tirsdag 2.
Svak vind, klart, varmt. Vi går til
Vi ankom Ed kl 22.10.
Strømstad med105 passasjerer fra
Mandag 25.
Svak vind, pent, litt varmerer. Vi Fredrikstad og 50 fra Hvaler og
hadde 64 passasjerer til byen og ut det samme tilbake.
Onsdag 3.
kl 10.45 33, opp 53. Ut kl 15.10
hadde vi 64 passasjerer. Vi ankom Svak vind, klart, pent vær. Vi
hadde 34 passasjerer til byen. Ut
Ed kl 18.20.
kl 10.45 hadde vi 28 og opp igjen
Tirsdag 26.
Stille, overskyet, regn. Regnbyger 62 passasjerer. Ut kl 15.10 hadde
om aftenen. Vi hadde 150 passa- vi 78. Vi ankom Ed kl 18.20.
sjerer fra Fredrikstad, det ble full Torsdag 4.
Svak vind, lettskyet, pent vær.
båt fra Hvaler til Strømstad.
Ankom Ed kl 20.30. Vi solgte på Fredag 5.
Svak skiftende bris, overskyet,
denne Strømstadturen sjokolade
kjølig på morgenen. Vi hadde 29
og sigaretter i 3/4 time. Det
passasjerer til byen og ut kl 10.45
største salget hittil.
hadde vi 24 passasjerer og tilbake
Onsdag 27.
Vi hadde 35 passasjerer til byen, ut til byen 93. Ut kl 15.10 hadde vi
46 passasjerer og opp 24. Ut kl
kl 10.45 hadde vi 29 og opp fra
19.00 hadde vi 121 passasjerer.
Hvaler 43. Ut kl 15.10 hadde vi
Lørdag 6.
49 passasjerer. Vi ankom Ed kl
Svakskiftende bris, pent vær. Vi
18.15.
hadde 53 passasjerer til byen og ut
Torsdag 28.
Svak vind, pent, varmt vær. Alle kl 10.45 hadde vi 20 og opp 30
passasjerer. Ut kl 15.10 hadde vi
mann fri.
170 passasjerer. Jeg går i land i
Fredag 29.
Ed på ferie. Lorang tar over.
Sydost bris regnbyger. Vi hadde
- - -- -- - - - 41 passasjerer til byen og ut kl
10.45 45. Opp fra Hvaler 144. Ut Mandag 22.
Jeg begynner igjen etter ferien.
kl 15.10 hadde vi 41 passasjerer
og opp 70. Ut om aftenen hadde Pent, klart vær på morgenen.
H VAL E R
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Sydost bris, regn på kvelden.
Vi hadde 60 passasjerer til byen og
38 ut.

Tirsdag 23.
Sydost, frisk bris, surt vær. Vi går
til Strømstad og har 26 passasjerer
fra byen og 10 fra Hvaler.»Surlafjell» og «Akerø» har brennevin til
salg og har mer trafikk enn oss.
Sandhaug er i mot brennevin.
Onsdag 24.
Sørlig bris, lett regn. Vi har 45
passasjerer til byen og 28 tilbake,
litt last. Det går meget last med
lastebilen.
Torsdag 25.
Skiftende bris, pent vær, alle mann
fri.
Fredag 26.
Østlig bris, skybrudd om natten.
Oppholdsvær om aftenen. Vi
hadde 29 passasjerer til byen og ut
kl 15.00 hadde vi 28 passasjerer
og opp 3. Ut kl 19.00 hadde vi 40
passasjerer. Dårlig trafikk!
Lørdag 27.
Skiftende bris, lettskyet, pent
varmt vær.
Vi hadde 45 passasjerer til byen og
ut kl 12.00 hadde vi 34, til byen 2.
Ut kl 15 hadde vi 168 passasjerer.
Da vi kom til Bølingshavn var det
ingen buss der. Vi ankom Ed kl
18.15.
Søndag 28.
Svak sydost bris, regn, oppholdsvær om ettermiddagen. Vi går
ruten og har 185 passasjerer til
byen. Vi ankom Ed kl 20.40.
Mandag 29.
Svak sydost bris, litt regn om aftenen. Vi hadde 60 passasjerer til
byen og ut 30 passasjerer om ettermiddagen.
Tirsdag 30.
Sydvest frisk bris, regn på morgen
og formiddag.
Vi går siste tur til Strømstad og har
12 passasjerer fra Fredrikstad og
10 fra Hvaler og det samme tilbake. Ankom Ed kl 20.15.

«Jeg går på ferie, har en uke
igjen.»

– Denne båten vet jeg
mye om, sier Elisabeth
Jeg tenker mens
jeg skriver fra
loggboken:
Denne båten vet
jeg mye om.
Jeg levde med
den fra 1938 til
1963. Det
første jeg
husker er at jeg fikk stå hos
pappa’n min i styrehuset på en
liten kasse. Sener fikk jeg vite at i
den kassa lå reservekompasset. Jeg
trodde jo at kassa var mi, men
mange har nok opp igjenom årene
stått på den kassa.
Det kunne være kaldt der oppe.
Når tåka sto tett eller mørket sto
som en vegg så senket man det
midterste vinduet i styrhuset med
en lærreim. Dette for å få kontakt
med den eller de som sto på
dekket og som også speidet ut i
tåkehavet eller vintermørket etter
lysglimt fra et fyr, lyttet etter
tåkeluren eller etter silhuetten av
en holme som skulle dukke opp
akkurat nå. Eller de skulle lytte
etter ekkoet fra fløyta, ekkoet som
skulle komme fra en fjellvegg eller
et skjær. Jeg vet f. eks at når båten
kom ut fra Makøsundet så skulle
de ved hjelp av ekko i de lave
Rødskjærene vite når de skulle
legge om kursen mot Ed. Allikevel, selv om det til tider var kaldt,
var det spennende å få stå der
oppe, høre raslingen fra kjettingen
som overførte kommmandoene fra
rattet til roret. Det var forresten et
stort ratt som var tungt å dra rundt,
ingen overføringen på det rattet
Jeg måtte passe meg så jeg ikke
ble hengende fast. Jeg kunne høre
klangen fra manøvreringssøylen
når det ble slått forover, akterover
eller full stopp, og føle forventningen når man løftet av proppen i
et rør som gikk ned i maskinrommet for å blåse signal til mas-

kinisten om at nå kunne han slå av
maskinen. Når jeg ble sliten,
kunne jeg gå ned til mor i lugaren
Den første tiden lå lugaren der
man gikk ned til aktersalongen.
Seinere ble alle lugarene flyttet
forut i båten.
Ettersom årene gikk og jeg ble
eldre og kunne gjøre nytte for meg
så gikk jeg om sommeren til middagsbåten på Ed med matspann til
faren min. Det var et hvitt
emaljert spann i to etasjer, et stort i
bunnen til hovedretten og et
mindre på toppen til desserten,
bundet sammen med en lærstropp
til å bære i.
Det var ikke en oppgave jeg
grudde meg til, tvert i mot. Det
var så mye som skjedde på brygga,
kjente og ukjente mennesker som
gikk opp eller ned landgangen, for
ikke å snakke om alle som sto på
brygga og ventet, for å møte noen
kanskje eller bare for å delta i det
sosiale livet som var på brygga
den gangen. All posten som ble
kastet eller levert i land i postsekker, avispakkene, alle
melkespann og tunge melsekker.
Alt vi trengte kom med båten.
Vi var oppdaterte når vi kom hjem
fra brygga.
Hjemme hos oss var været viktigere enn for folk flest. Forberedelsene til høst og vintersesongen var
å gå opp kursene. Det ble gjort
sommerstid eller tidlig høst.
Oppunder taket i styrhuset lå det to
smale papp-plater ca 70 cm lange.
De måtte være litt robuste, for de
måtte tåle å bli tatt fram mange
ganger i løpet av høsten og vinteren. På disse platene sto alle
kurser på ruta. Det vil si sted, tid
og kompassretning. Det var ingen
radar å støtte seg til. Det var disse
kursene og alle sansene mannskapet hadde. De måtte ha et indre
draft i hodet, av syn, hørsel og er-
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faring å støtte seg til. Alle vet at
sjørøk, tåke og snetjukke gir deg
minimum av utsyn. Da var pappplatene gode og ha. Jeg fikk av og
til om høsten hjelpe til med å
skrive ned minutter og kurser og
steder som var gått opp i løpet av
sommeren. Det var en spennende
oppgave som jeg fikk hjelpe faren
min med. Først som voksen har
jeg skjønt hvor livsviktige disse
enkle smale papp-platene var.
Jeg har en historie som jeg alltid
vil huske. Det var en høstkveld
med tett tåke, Broren min Rolf
Fredrik og jeg skulle gå ned til
Edsbrygga for å møte faren vår,
noe vi ofte gjorde. Vi hørte båten,
den karakteristiske lyden av motoren, på vei ut Makøsundet. Det
var en god lyd, deretter hørte vi
fløyta for å få ekko i Rødskjær,
båtlyden hørte vi hele tiden. Så
ble plutselig alt stille. Vi skjønte
ingenting. Ingen båt kom til Ed
den kvelden, faren vår som alltid
kom hjem, kom ikke hjem. Hva
hadde hendt?
Vi gråt begge to og stormet hjem
til mor. Hun visste heller ingenting, det fantes ikke mobiler den
gangen. Ingen beskjed kom til
oss. Det ble lite søvn den natten.
Neste morgen var tåka borte og
båten kom til Ed. Forklaringen
var enkel: Fordi omdreiningene på
motoren hadde forandret seg, var
ikke farten riktig og de var ikke
der de skulle være til tiden de
skulle, dvs sted, tid og kompassretning stemte ikke overens. De
måtte la ankeret falle.
Det var den eneste gangen vi ikke
fikk hjem faren vår når vi ventet
han.
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Bryggene i Botnekilen og
båtene som anløp der
H VAL E R

Eine Wiklund

glemt i dag.
Helt innerst på dens østre bredd
Nord på Kirkøy ligger Botnekilen ligger gården Storbukta. Denne
som er en lang, trang fjord. Etter gården hadde opprinnelig nesten
hvert som vi kommer innover,
2 km strandlinje og egen gårdsblir den meget grunn. I eldre
brygge som vi i dag kjenner som
tider ble den indre delen ofte kalt Flinkebrygga, eller brygga til
Brennekilen, men det er vel helt Fjellstua. Her fikk Botnekilen

«Karl Storm»

«Hvaler» i Botnekilen

«Akerø» i Botnekilen
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eller Brennekilen, som den ble
kalt den gangen, sitt første båtanløp.

«D/S TURIST»
«D/S Turis»t var en liten åpen
dampslupp på ca. 40-50 fot, antagelig mye lik dampsluppen «Maagen»
som gikk en kort sommerrute i
Løperen i 1869.
I juli 1878 åpner «Turist» rute fra
Fredrikstad til Hvaler. Den anløper
Storengkilen, Bølingshavn og
Botnekilen onsdag og lørdag. Dette
utvides til også å gjelde Østad,
Skjelsbu og Kjellholmen. Det
menes nok her Ingerholmen hvor
det lå et vertshus og hvor det var en
del trafikk sommerstid.
Det er Gerhard Molvik som driver
ruten. Om han også er reder for
båten vites ikke.
Fra 1880 har han også avtale med
postverket om postbefordring 2
ganger pr. uke. For dette får han
400 kr. pr år. Dette går fram til
slutten av året. Da skaffer Molvig
seg en ny og større båt.
Da trenger han en ny og bedre
brygge i Brennekilen.
Vi skal se litt på hvordan dette kom
i stand før vi presenterer den neste
båten.
Norsk-franskmannen Raul Herlovsen i Paris hadde lenge syslet
med planer om å utvinne feltspatt i
Botnekilen, da som åpent dagbrudd. Eierne av Storbukta selger i
1879 strandlinje ved Kokkeskjæret
og litt av Nordre del av Skjellholmen til Raul Herlovsen for kr.
2200,- Dette er inklusive rett til å
anlegge kjørevei utover langs
stranden fra Grindbakkene til
Kokkeskjær.
Det blir nå oppført en lang solid
trepir nordover fra skjæret og ut på
dypt vann.
I 1880 ble det opprettet kontrakt
med grunneierne i Botneveten om

utdriving av feltspatt, som betales
med en avgift pr. tonn. Driften
kommer i gang sommeren 1880.

«D/S AIDA»
«D/S Aida» var en slepebåt med
passasjersertifikat. Denne vet vi litt
mer om.
Den er bygget i Kristinehavn i
Sverige i 1880 og var 59 ft. lang.
Den målte 29 brt. og maskinen ydet
20 nom. Hk. (ca. 80 IHK) Den var
også klasset i Veritas og har A1-I.
I november 1880 overtar den ruta
til «Turist». Den fortsetter også
med postbefordring.
Anløpssted for «Aida» i
Brennekilen er brygga på Kokkeskjær, og den går fram til november
1882. Da stoppes anløpene pga.
isen.
Men ruten kommer ikke i gang
igjen før ut på sommeren 1883, nå
uten å føre post.
I 1885 står Gerhard Molvik oppført
som reder og Mostad som kaptein.
Det har kanskje vært slik hele tiden.
«Aida» utvider også ruten til å
gjelde Gravningssundet i sildetiden
som det heter.
Her var det kommet til en del sildesalterier, og trafikken derfra hadde
tatt seg betydelig opp.
«Aida» hadde også korspendanse
med «D/S Olava» fra Halden til
Strømstad dette året.
Molvik går også til anskaffelse av
en ny båt for den vestre ruten.
«D/S LILLEGUT»
«D/S Lillegut» var bygget ved
Porsgrund mek. verksted i 1880
som åpen dampslupp. Den var 40
ft. lang og målte 10 brt. Maskinen
ydet bare 6 nom. HK.
Fra 1880 og til den kom til Fredrikstad i 1884, hadde den gått i rute
mellom Porsgrund, Langesund og
Kragerø.
Da Molvik overtar båten settes den
i rute fra Fredrikstad til Trolldalen,
Skjelsbu, Silleviken, Nygård og
Hestehella. Denne ruten går dampbåten hver mandag, onsdag og lørdag. Tirsdag og torsdag begynner
den ruten i Ula og videre til Sand,
Sørengkilen, Dalsholmen og Fredrikstad. Vi legger merke til navnet
Ula. Det er en liten brygge ytterst i
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«Rafi» på Tjeldholmen

«MS Myrvold» 1946

«Lillegutt» 1880

«Lillegutt»
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«Kirkeø» ca. 1930

Botnekilen ved Revtangen. Så vidt
vites var det bare «Lillegut» som
anløp den sommeren.
Etter 1886 forsvinner «Aida» ut av
ruta. Den brukes kanskje bare som
slepebåt fra nå av.
Nye båter som «Sartor» og
«Horten» gjør sitt inntog, men
«Lillegut» fortsetter i sin rute fram
til 1887. Den har da en vestre og
østre rute.
Den østre ruten går hver mandag og
fredag fra Botnekilen og direkte til
byen. Anløpssted er den gamle
gårdsbrygga til Storbukta, som i
1913 fikk navnet Flinkebrygga.
«Lillegut» ble i 1894 solgt til M.S.
Sørensen og ombygget til slepebåt.
I 1899 selger han den videre til
Kristiania for kr. 7500,- Deretter
havner den på Ørdalsvandet som
innlandsbåt.

svinner båten fra distriktet. Jeg vet
ikke hvor den går videre. I 1906
strykes den fra skipslistene.

«D/S HVALER»
I november 1892 settes en ny båt i
rute på Hvalerøyene. «D/S Hvaler»
begynte sin rute i Gravningssund
kl. 7 om morgenen, går via Skjærhalden, Bølingshavn og Sydengen
til byen.
Dette er hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Onsdagene
anløpes også Norderhaug og Hestehella. Fra sommeren 1893 overtar
«Hvaler» også Hortens rute på
Strømstad. Den går hver fredag de
første årene.
Fra 1895 forandres tirsdags- og
torsdagsruten som følger:
Fra Gravningssund via Skjærhalden, Botnekilen, Sydengen og
Hestehella til byen.
Fra julen 1896 innstilles ruten på
tirsdager, men på torsdager fortsetter ruten med anløp av
Botnekilen og Hestehella til byen.
Dette går fram til april 1897 da den
nye brygga på Ed er ferdig og klar
til bruk.
Vi ser at «Hvaler» anløp Botnekilen
i litt over 2 år sist på 1800 tallet. Da
var det kun en brygge som kunne ta
imot Hvaler, det var brygga på
Kokkeskjæret.
Sist på 1890 tallet legges dagbruddet av feltspatt i Botneveten
ned og utskipingen fra Kokkeskjæret opphører.

«D/S TRYG»
I november 1891 settes det inn en
ny båt i ruten på Hvaler. Egentlig
skulle rederiet sette inn «Ellida» i
1890, men det ble problemer og det
ble bygget en helt ny båt for ruten.
«D/S Tryg» ble bygget i Gøteborg i
1891 og var 61 ft. lang. Den målte
52 brt. og maskinen var på 80 IHK,
passasjerantallet var 157. Altså en
forholdsvis stor og helt moderne
båt for sin tid.
Tryg har en vestre og østre rute.
Den østre ruten går hver tirsdag og
fredag fra Skjærhalden, om
Gravningssund, Stavsengen,
Botnekilen, Urdal og til byen.
I Botnekilen anløp «Tryg» brygga «M/B FLINK» - «SANDØ» på Kokkeskjæret. Ruta fortsetter ut- «KARL STORM»
Nå skulle det gå mange år før det
over året 1892. Etter dette for-
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ble noe nytt båtanløp i Botnekilen.
Våren 1913 settes «Flink» i rute på
innsiden av Kirkøy. «Flink» var
bygget i Gøteborg i 1907 for ukjent
eier. Den var bygget av jern og
målte 20 brt. Den var 40 ft. lang og
hadde en 2 cyl. Skandia Lysekil råoljemotor på 12 HK. Det var Andreas Strand og sønnen Olaf som
startet selskapet A/S Flink i april
1913. De var også mannskap om
bord.
De begynte ruten i Holtekilen, så
via Rom, Kilebrygga, Brevik, Stavsengkilen, Botnekilen og Urdal til
byen. Hver mandag begynte de i
Korshavn og videre, Utengen,
Urdal, Botnekilen, Stavsengen,
Brevik og Singløya til Halden. I
Botnekilen anløp «Flink» den
gamle gårdsbrygga til Storbukta
som nå etter hvert ble kalt «Flinkebrygga».
Driften går bra og ut på sommeren
kommer neste båt i rute på
Botnekilen.
Det er Hvalerselskapet som setter
inn den nye båten. Den bygges i
Risør og får navnet «Sandø».
«Sandø» var 53 ft. lang og målte 32
brt. Maskinen var en 2 cyl. Bolinder råoljemotor på 30 HK.
Farten var 7,5 knop og passasjerantallet var 90.
Kaptein Richard Hansen - Rom,
maskinist Axel N. Pedersen Skjærhalden, dekksmann Johan Johansen - Halsen.
«Sandø» settes inn i rute på innsiden av Kirkøy hver tirsdag, torsdag, fredag og lørdag, med start i
Skjærhalden anløpende Holte-

kilen, Rom, Kilebrygga, Ed, Stavsengen, Botnekilen og Urdal til
byen. Fredag startet den i
Gravningsund og videre til samme
brygger.
Året etter, våren 1914, settes enda
en båt i rute på innsiden av Kirkøy.
Det er fiskehandler Oscar Andersen
i Halden som lar bygge en ny båt i
Boyarkilen i Strømstad.
Båten som bygges i tre er 71 ft.
lang og måler 50 brt. Den er utstyrt
med en 2 cyl. Bolinder på 50 HK.
altså en forholdsvis stor båt.
Den får navnet «Karl Storm» og
begynner sin rute i Urdal om morgenen, videre til Botnekilen, Stavsengen, Brevik og Kilebrygga til
Sponvika og Halden. En dag i uka
anløper den også Gravningsund og
Makø på sin vei til Halden, men det
blir nok mer enn det er trafikkgrunnlag for. Allerede i 1915
trekkes «Karl Storm» ut av ruten og
selges til Nesodden Dampskipsselskap for fart i Indre Oslofjord.
Salgssummen var kr. 22.000,Den får nå navnet «Per». I 1930 er
den igjen å se i våre farvann. Den
heter nå «Strømstad» og går
mellom Koster, Strømstad og
Halden.
Den ender sine dager i 1984 som
kondemnert og hugget. Navnet var
da «Svan».
«Flink» og «Sandø» fortsetter ruten
ut 1915, men «Sandø har hatt mye
problemer med motoren og har hatt
hyppige driftsavbrudd.
Det blir underskudd på driften, og
da Hvalerselskapet får et tilbud på

båten på kr. 22.000,- kontant fra
Richard Bache i Kristiania, velger
de å selge.
Båten døpes nå om til «Sjøstrand»
og settes i rute mellom Pipervika
og Ildjernet.
Sandø ender sine dager som Aspøy
og senkes i Hardangerfjorden i
1978.

«KIRKEØ»
Flinkselskapet er nå alene i ruten på
innsiden av Kirkøy. Trafikken
vokser og blir for stor for «Lille
Flink» alene. I 1919 kjøper de en
båt til fra Risør og gir den navnet
«Kirkeø».
«Kirkeø» var bygget ved Holmen
Verft i Risør i 1915 . Den var 52. ft.
lang og målte 33 brt. Motoren, en
Grei glødehodemotor var på 35/40
HK, og passasjerantallet var 88.
«Kirkeøs» faste kaptein gjennom
29 år, var Nils Martin Nilsen. Båten
settes inn i sin rute på innsiden av
Kirkøy omtrent i den samme ruten
som «Sandø» hadde. Men den
bruker ikke brygga på Kokkeskjæret i Botnekilen. I stedet går
den inn forbi Skjellholmen og anløper den gamle «Flinkebrygga».
Imidlertid er det noe grunt for
«Kirkeø» der, så de ser etter et
alternativ.
Båten får tilbud fra det nedlagte
gruveselskapet om å bruke brygga
på Kokkeskjæret, men takker nei.
De vil heller bygge en ny brygge
ved Sikeskjær. Der er det 8 ft. vann
helt inn til skjæret. I 1921 holdes
møte med grunneiere og oppsittere

langs Botnekilen. Man blir enige
om å anlegge en vei ut til Sikeskjær
og bygge brygge på utsiden av
skjæret.
Årlig avgift til grunneier er kr. 20,Brygga bygges i løpet av 1921 og
begge båtene bruker fra nå av
denne brygga.
H VALE R

I 1922 går Flinkselskapet sammen
med Hvalerselskapet, men båtene
fortsetter i samme ruter.
I 1925 selges «Flink» til Glommen
mek, Verksted for kr. 800,- Den
brukes som arbeidsbåt en stund,
men hugges i 1927.
I 1936 får «Kirkeø» ny motor: en 2
cyl. Wichmann på 75 HK. Den får
også nytt styrhus.
14/9 1936 holder Hvalerselskapet
styremøte og der blir man enige om
å inngå avtale med grunneierne i
Botnekilen om leie av tomt for oppføring av ny brygge på Tangehella.
Leietiden løper over 200 år, og
leien betales med kr. 150,- en gang
for alle. Innklusive her er også tillatelse til å ta ut den sten som man
trenger i fjellkollen på Tangehella,
men så stanser det hele opp noen år.
Krigsutbruddet 9. april kan ha vært
en årsak.
Først i januar 1942 settes byggeprosjektet i gang. Det har blitt den
første kalde isvinteren, og båtene
må legge opp. De ledige mannskapene blir satt til å reparere selskapets
Botnekilen. Dette luftfotoet viser
bryggene i Botnekilen slik de fremstår i våre dager. Helt til venstre
ser vi Botnebrygga.

21

H VAL E R

brygger.
Ny brygge blir nå bygget ved
Tangehella i Botnekilen og båtenes
mannskaper deltar i arbeidet.
Formann for bryggearbeidene er
kaptein Nilsen på« Kirkeø».
Ny vei bygges også langs stranden
utover fra Kokkeskjæret til Tangehella. Denne veistumpen blir bekostet av kommunen og blir satt i
gang som "nødsarbeide" for å holde
hjulene i gang i en vanskelig tid.
Total kostnad for brygge og ny vei
blir på kr. 18.000,Sommeren 1943 er den nye brygga
på Tangehella klar til bruk, og fra
nå av er dette brygga som «Kirkeø»
legger til når den anløper Botnekilen.
Når det nå blir knapphet på dieselolje, overtar «D/S Skjærhalden»
ruten til «Kirkeø» og blir dermed
den andre båten som tar brygga på
Tangehella i bruk.

I 1959 selges «Akerø» til Birger
Svendsen for kr. 75.000,Nå er båten dansk, ligger i København som husbåt og heter «Viking».

sommeren.
Våren 1978 har jeg «Hvaler» på
verksted for siste gang. Etter dokkingen på Sarpsborg mek. Verksted
går vi ut til Urdal brygge og ligger
der mens vi pusser båten for siste
Etter at bilfergene ble satt i drift
gang i Hvalerselskapets eie.
sluttet Hvaler å gå i Løperen. Etter Foruten meg selv, var disse med å
avgang fra Skjærhalden om morg- jobbet om bord i Hvaler:
enen gikk den nå om Ed,
Henry Gillerstedt, Gunnar LangBotnekilen og Urdal til byen. Dette kasa, Tom Klokksett og Terje Dahl.
gikk til og med 1971. Etter dette
Jeg tar med dette da det er
ble Botnekilen og Urdal sløyfet for «Hvaler» det gjelder og dessuten så
godt, men bryggene ble brukt etter ligger Urdal ytterst i Botnekilen.
dette.
Jeg har senere også anløpt Urdal i
Sommeren 1972 da jeg førte
charterøyemed flere ganger med
«Skjærhalden» i ruten fra Fredrik- «Skjærhalden» og« Makø».
stad og Halden til Hvaler, brukte vi
Botnekilen som natthavn hele

Sommerminne fra 1969

«AKERØ»
Tiden går og den neste båten som
får fast anløp i Botnekilen er Akerø.
Selskapet kjøper den fra Lillesand i
1951 for kr. 100.000,- og setter den
i «Kirkeø`s» gamle rute.
«Kirkeø går nå som reserve og
godsbåt. Siste gang «Kirkeø er i
Botnekilen, er tidlig på våren 1953,
da går den inn i isen for å få av
skjellene og vaske den i vannlinjen.
Dette husker jeg godt for jeg var
om bord den dagen og hjalp til. Alf
Iversen var skipper om bord.
«Kirkeø ble solgt til Torstein Nilsen
- Spjærøy for kr. 10.500,- Den
endte sine dager ved Skjæløy Slip
på 1980 tallet.
Den nyinnkjøpte «Akerø» ble forlenget og ombygget. Etter dette ble
den en meget hendig båt. Hele
sommeren hjalp den «Hvaler» i
Strømstadruta, ja, den nesten overtok den.
«Hvaler» gikk vanligvis hver torsdag, mens «Akerø» gikk 2 dager i
uka i Strømstadfarten.
For å betjene «Akerø`s» normale
rute leide man da inn «Rafi» til
Birger Svendsen. Det hendte også
at Myrvold løste av i ruten på innsiden av Kirkøy. Disse to båtene ble Strålende fornøyde passasjerer ombord på «M/S Hvaler» en tidlig augustdag i 1969. Alle ser ut til å kose seg i det fine været. Slike idyller ser
etter hvert et vanlig innslag i
vi
frem til å oppleve igjen i fremtiden, som kanskje ikke er så langt
Botnekilen.
unna, skriver Glør Wandug Iversen, Askim.
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Øyhopping i «DS Hvaler-rike»
H VALE R

Du trenger ikke dra til å de
greske øyer for å drive øyhopping. Petter Parmer i Hollungen
AS nikker bekreftende. Som sjef
i fergeselskapet kan han konstatere at øyhopping i farvannet
rundt Skjærhalden har blitt en
formidabel suksess.

STEIN H. JOHANSEN
tekst og foto

Det var i disse farvannene «DS
Hvaler» hadde sin stolte storhetstid på femti og sekstitallet – før
bruer og tunnel sørget for andre
tider. «DS Hvaler» var på den
tiden en viktig og livsnødvendig
link mellom øyene og fastlandet.

PÅ ØYHOPPING: Pensjonistgruppa «Seikællæne» dro på øyhopping. De rundt 25 deltakerne
konsentrerte seg om å gjøre seg
kjent på Herføl. Her er de på vei
inn på Herføl-brygga.

GAMLE KJENTE: Tidligere sjef
i Hvaler båt og fergeselskap,
Øivind Nordby i hyggelig passiar
med dagens sjef i Hollungen AS,
Petter Parmer (til venstre). Nordby
var for anledningen på øyhopping
sammen med «Seikællæne».

11.000 øyhoppere i fjor

ett. Så kan man gå av og på fergen
etter eget ønske – og utforske de
— I 2015 benyttet rundt 11.000
passasjerer tilbudet om øyhopping. forskjellige øyene utenfor SkjærMan løser en vanlig tur/retur bill- halden, forklarer Petter Parmer.
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— De aller fleste er hyttefolk fra
Hvaler som har oppdaget dette tilbudet. Majoriteten kommer nok
fra Fredrikstad og Sarpsborg, men
det hender også ofte at det
kommer folk langveis fra som har
hørt om denne muligheten. Det er
et tilbud vi har året rundt. Også når
det ikke er sol og sommer, sier
Parmer.

Passer alle

Dette er noe som passer for alle,
uansett alder og kjønn. Det som er
viktig å passe på er å studere rutetidene – slik at man ikke får en
ufrivillig overnatting på en av
øyene. Når det er sagt skal det
legges til at det jo er fullt mulig å
ta med seg telt og overnatte dersom man legger opp til det. Blant
annet er det jo campingmuligheter
på Søndre Sandøy, sier Parmer.
– Fergen har anløp på seks steder.
Lauer, Herføl, Nedgården og
Gravningsund på Søndre Sandøy,
Nordre Sandøy og Makø.
-¬ De som går i land på Lauer bør
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«Seikællæne» fra Fredrikstad. En
pensjonistgjeng som legger ut på
tur til forskjellige steder en mandag hver eneste måned, uansett
vær og føre. Denne mandagen var
et «hopp» til Herføl programfestet.
Mange muligheter
Å dra fra øy til øy gir mange mu- Med optimale værforhold fikk de
ligheter for opplevelser. Den unike en flott dag som ikke ble mindre
interessant av at Øyvind Nordby
naturen er en ting. Det finnes et
var en av seikællæne. Han var
vell av steder man kan bade og
nemlig en av de viktigste brikkene
slappe av. Og er man på Nedgården, må man for all del ikke gå i Hvaler båt og fergeselskap fra
glipp av fiskesuppa på Cafe Oline. 1990 til 98. Han har selvsagt
Husk bare å ta med kontanter. For førstehånd kjennskap til det valgte
turmålet.
der ute er ikke bankkort gangbar
Vårt klokkeklare råd er! Spar
valuta. Bare det er eksotisk i seg
flybilletten til Hellas. Ta heller
selv.
bussen til Skjærhalden – og hiv
For å få mest mulig ut av en dag
med øyhopping, er planleggingen deg på ferga. Øyhopping i DS
Hvaler rike kan være en opplevviktig. Da kan det være lurt å ta
else i særklasse.
kontakt med Turistkontoret på
Skjærhalden eller Opplev Fredrikstad/Hvaler.
KLARE FOR TUR: Bjørn Erik«Seikællæne» på tur
sen (til venstre) og Arne Sten GulMens vi venter på at
liksen med gåstaver og full
«Gravningen» skal kaste loss fra
mundur - ombord i «Gravningen»,
Skjærhalden får vi selskap av
Klare for øyhopping.
være litt ekstra observante på rutetidene. Det er nemlig færre anløp
på Lauer enn det er på de andre
destinasjonene, sier Parmer.

Han Kjell har takket av

Tidligere i år trakk Kjell Bothne
(78) seg ut av styret i stiftelsen «DS
Hvalers Venner». Kjell er ingen
hvem som helst i denne sammenheng. Han var en av de som dro i
gang stiftelsen i 1993. Siden den
gang har han gjort en betydelig
jobb for stiftelsen.

sitt preg på Hvaler-skjærgården,
igjen seiler mellom øyene i Hvalerskjærgården. Målet er jo å få båten
klar i løpet av 2019 og at man fra da
av igjen skal kunne høre det karakteristiske dunket fra «MS Hvalers»
maskinrom.
Selv om Kjell nå har gått ut av styret
betyr det neppe at han klipper
navlestrengen til stiftelsen helt over.
STEIN H. JOHANSEN
Bli ikke overrasket om han forsetter
tekst og foto
å bidra. Blant annet er det antydet at
hans penn blir å finne i stiftelsens
Som ekte Hvaler gutt og ihuga
Hvaler-patriot var det neppe noen til- medlemsblad.
feldighet at hjertet slo noen slag ekstra og at han engasjerte seg da tanken Noe måtte gjøres
«DS Hvaler» var et sørgelig syn da
om å restaurere og få den gamle
Hvaler-båten på vannet igjen dukket Kjell Bothne og de andre entusiastene tok båten i øyesyn tidlig på nittiopp.
Går det som man håper, kan Kjell få tallet da lå den og forfalt på FMV.
oppleve at båten, som tidligere satte − Vi forstod jo at noe måtte gjøres

H VALE R

KYSTKULTUR: Dette maleriet
av «DS Hvaler» preger stua
hjemme i Botnekilen hos Kjell
Bothne.
dersom båten ikke skulle gå tapt.
Dermed så stiftelsen dagens lys. Det
var en lang vei å gå. Først 29. november 2013 kom båten igjen på
vannet, ved Seut – etter 17 års arbeid. Jeg husker at svært mange
mennesker fulgte den vellykkede
sjøsettingen, sier Bothne
− Nå restaureres den tilbake til 1948
nivå. Det var da den fikk sin første
dieselmotor og ble seende ut slik
mange vil huske den. Etter at den
fikk installert motoren, koblet til
reverseringskasse og propell - ble
båten slept til Isegran der den nå
ligger.
− Her pågår jo restaureringsarbeidet

25

H VAL E R

– I stedet utdannet jeg meg til lærer.
Jeg underviste barn med spesielle
behov, blant andre hjerneskadde
barn, over hele landet. Etter hvert
havnet jeg som lærer på døveskolen i
Trondheim. Det ble også et år i USA
for videreutdanning.
– En periode jobbet jeg som fag-konViktige bidrag
− Kjell Bothne er ikke den som mest sulent i Kirke og Undervisningsdeav alle har krabbet på alle fire i mas- partementet – før jeg ble reisende
kinrommet. Han styrke har vært kon- lærer, forteller Kjell.
taktnettet og det å finne de rette
Hjem til Hvaler
strengene å spille på. Hans inngåI 1974 vendte Kjell hjem til sitt
ende lokalkunnskap og formulerkjære Hvaler. Det tok ikke lang tid
ingsevne har vært gull verdt for
før Hvaler kommune huket ta i han. I
stiftelsen.
17 år jobbet han i kommunens
– Jeg har nok aldri vært noen utpreget handyman. I mine unge dager sosialetat hvor han håndterte både
satset jeg på å bli elektriker. Det tok barnevernsaker, eldreomsorg og
edruskaps saker.
meg noen måneder og noen elektriske støt å finne ut at det passet meg I 1991 hoppet han over til kulturetaten. Også her har han satt dype
fryktelig dårlig.

for fullt. Når prosjektet er ferdig skal
båten i drift som turbåt og brukes til
glede for befolkningen. Hvaler restaureres forøvrig i samråd med
Riksantikvaren – og har status som
verneverdig fartøy, sier Kjell Bothne.
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MARITIM: Som ekte Hvalergutt har Kjell Bothne fått det maritime inn med morsmjølka. - En
båt som «DS Hvaler» var jo selve
livsnerven ut til Hvaler øyene før
fastlandsforbindelsen ble etablert,
sier Kjell Bothne.
spor etter seg. Få om noen kjenner
Hvalers lynne og historie bedre
enn Kjell Bothne.
I 2005 ble han pensjonist. Nå tilbringer han dagene i hjemmet i
Botnekilen. Når han ikke er på farten
da. Og det er han så ofte som
helsa tillater. For en mann som er så
kunnskapsrik og visjonær som
Kjell Bothne, er det ikke naturlig å
sitte rolig for lenge. Det er ikke
minst Hvalers venner takknemlige
for.

Haldenvassdragets skipsfart
startet med «Thor» i 1861
H VALE R

Av Thor Willy Eriksen

Fra første del av 1800 tallet og
fram til i dag har det vært en
rekke båter som har trafikkert
Haldenvassdraget. Vannveien
strekker seg fra Flosjøen i
Akershus til Halden i Østfold,
en strekning på 128 km.

De store områdene med Stora Lee
i øst og Haldenvassdraget danner
til sammen store områder med
skog og landbruk. Problemet har
vært å transportere tømmer og
landbruksvarer fram til vei og
jernbane, i første rekke til Halden.
Løsningen har vært bygging av
sluser og sleping av tømmer med
båter. Anlegg for transport av
tømmer over land, kjerrat, ble
også bygget.
Veteranene. Her ligger «M/S
Thor» og «D/S Turisten» til kai
ved Ørje.

Vassdraget har vært trafikkert av
en lang rekke dampbåter gjennom
tidene. Vi ser nærmere på noen av
disse.

Skipsfarten strekker seg tilbake til
1861 da den dampdrevne slepebåten «Thor» kom til vassdraget.
Slepebåter, lasteskip og passasjerbåter trafikkerte vassdraget i mer
enn 100 år før fløtingen tok slutt.
Utbyggingen av vassdraget
skjedde i tiden fra 1825 til 1877
da kanalanleggene Otteid, Grasmo
og Fredrikshaldkanalene sto
ferdig.
Mannen som i første rekke kan
takkes for at disse vannveiene ble
bygget ut, er Engebret Soot.
Han ble født i 1786 på den lille
plassen Soot, og døde i 1859. Han
var en kjempe av en mann og ble
regnet som geni, selv om han
knapt nok kunne skrive.
Utbyggingen av vassdraget og

historien om personene som sto
bak det hele, er interessant, men
vi ønsker å konsentrere oss om de
gamle båtene i denne artikkelen.
Stora Lee
I 1859 ble det enighet om å danne
et aksjeselskap bestående av sagbrukseiere fra begge sider av
grensen, for å bygge et skip som
skulle gå på sjøen Stora Lee.
Båten ble bygget ved Renken
Järnverk i Lennnartsfors og var
ferdig til sjøsetting i mai 1861.
Båten var en hjulbåt og ble den
eneste i sitt slag, det har sammenheng med at den ikke kunne passere slusene som satte Stora lee i
forbindelse med havet seinere.
Båten var 130 fot lang og 15 fot
bred, men målte 30 fot ved hjulkassene. Dypgående var 3,7 fot.
Den var bygget som kompositt,
dvs. skroget var treplanker på
stålspant.
Maskinen var en Carlslund
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lavtrykkmaskin bygget i Motala,
og den var på 45 indikerte hestekrefter.
Fram til 1870 gikk den som passasjerbåt, seinere ble den brukt til
sleping av tømmer.
I 1878 ble den solgt på auksjon og
ble trolig hugget opp kort tid etter.

«D/S Thor» og
«D/S Engebret Soot»
Saugbruksforeningen hadde også
behov for båter i Haldensvassdraget på norsk side.
Den første av disse var «Thor»
som var bestemt for sleping av
tømmer fra Skirfoss til Tistedalen.
Det ble bestilt kledning og spanter
fra England og en dampmaskin fra
Berebheilms jernverk.
Båten ble satt sammen ved Femsjøen av Sven Olsson fra Vennersborg.
Stenselven var på den tiden sperret
og «Thor» ble overflødig i første
omgang.
«Thor» er nå ferdig restaurert med
dieselmotor og ligger ved Strømsfoss brygge.
Samtidig kontraherte Saugbruksforeningen en ny slepebåt ved nyetablerte Nyland Verksted i
Christiania. Leveransen skjedde
ikke før i 1862 og var verftets
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byggenr. 1.
Båten fikk navnet «Engebret
Soot».
«Thor» var ferdig i 1861 og ble
samme høst flyttet opp i Aspern,
det samme skjedde med «Engebret
Soot» året etter.
«Engebret Soot» var 73 fot lang,
10,8 for bred og utstyrt med en
høytrykks dampmaskin på 50 ihk.
Dette ga en toppfart på 9 knop og
et forbruk av 1 tønne kull pr. time.
Prisen for båten var 6000 spesidaler.
Det var stort behov for fast passasjerrute i vassdraget og i 1863 blir
båten solgt til Gudbrand Eng. Han
samlet inn penger fra bydefolket
til kjøp av båten.
Den begynte nå i fast rute to
ganger i uken mellom Holmgil og
Skulerud. Etter at vassdraget var
ferdig reparert i 1877, ble ruten utvidet helt til Tistedalen.

«Engebret Soot» er sammen med
«Turisten» de mest kjente båtene i
Haldensvassdraget.
Den ligger nå med fast plass i
Ørje. Den er restaurert og eies av
Stiftelsen Engebret Soot.
I forrige nr. av avisa vår er en mer
fyldig artikkel om «Engebret
Soot».

I Strømsfoss. «DS Ara» på land i
Strømsfoss, like ved
Haldenkanalen.

Anbefaler interesserte å lese boken
"Kanaldamperen Engebret Soot"
av Eilif Mosbæk.

«Otteid» og «Lelang»
I Sverige ble det også slept
tømmer i vassdragene, delvis til
Otteid og delvis til norskeide sagbruk i Sverige. Saugbruksforeningen fikk levert to dampdrevne
slepebåter i 1870 årene.
Dampskipet «Otteid» ble levert fra
Motala Verksted i Sverige og «Lelang» fra Aker mek. verksted i
Christiania. Det ble betalt 3300
spesidaler for en ny båt med brukt
maskin.
Begge båtene hadde sitt virke på
Stora Lee og i sjøen Lelang sydøst
for Stora Lee.
«Lelang» er blitt tatt vare på og
eksisterer fortsatt.

«Turisten»
«Turisten» kom i drift i 1887 og
var en staselig båt, den målte 92,3
fot, var 13,7 fot bred og hadde et
dypgående på 7,0 fot. Maskinen
var en trippel exp. 3 cyl. dampmaskin på 100 ihk.

Dampbåten. «DS Hans» er blitt et
kjært innslag i Haldensvassdraget.
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Kjente fartøy. Tegningen til venstre viser flere av fartøyene som
har vært og er i bruk i vassdraget.
Det var vanskelig å komme opp
fra Halden til Tistedalen. Båten
gikk derfor sjøveien til Göteborg,
Väneren og Dalsland kanal til
Otteid i Stora Lee.
Ørje Bruk ble nedlagt i 1947.

«Fosser»
Ysterudviken Teglverk lå sør i
Rødnessjøen, de hadde sin egen
båt, den ble bygget i 1891 og fikk
navnet «Fosser».
Det var en kombinert laste- og
passasjerbåt som fraktet gods til
og fra tegleverket.
Rundt 1920 ble båten solgt til noen
som satte den i passasjertrafikk
mellom Tistedalen og Ørje, det ble
ingen stor suksess.
I 1938 ble den lagt opp utenfor
teglverket. Etter hvert sank den og
ble ødelagt sammen med restene
av teglverket.

køybunnen i lugarene var av tre og
Båten er restaurert og ligger nå i
Strømsfoss. Det er skrevet en egen rommet kunne oppvarmes. Et
spørsmål var "er det tilstrekkelig
artikkel om «Turisten» tidligere.
med spyttebakker ?" Ja, var svaret
fra skipskontrollen.
«Lommen» og «Otteid»
Slusene var praktiske også når båtDe fleste båtene i Haldenvassdraget var slepebåter eiet av Saug- ene skulle besiktiges eller vedlikeholdes i bunnen. Etter besiktigelse
bruksforeningen, men det fantes
også båter for last og passasjerer. i 1931, gikk «Lommen» i opplag.
«Lommen» var eiet av Ørje bruk Etter noen år ble den solgt til
Birger Elvebredd i Greåker for
og fraktet tremasse og produkter
fra bruket Anders J. Haneborg fra opphugging.
I 1908 utvidet Ørje Bruk sin flåte
Ørje til Tistedalen.
Gamle «Lommen» brant dessverre til to båter, de kjøpte «Otteid» som
opp, men det ble bygget en ny som ikke må forveksles med tidligere
overtok navnet etter "gamlebåten". nevnte båt. Båten var også kompositt og bygget i 1900 i FredriksDen nye ble satt i drift i 1896 og
var en kombinert laste- og passa- hald.
Båten ble sjøsatt og omdøpt til
sjerbåt bygget i kompositt, tre«Bastø». I 1909 ble den transportskrog på stålspant.
Ved en besiktigelse skrives det at ert til Haldenvassdraget.

«Pasop»
«Pasop» er bygget i 1908 ved
Glommen mek. Verksted i Fredrikstad.
Båten er 43 fot lang og 10 fot
bred.
Den ble bygget for Haldensvassdragets Fløtningsforening og var i
tjeneste som tømmersleper fram til
1959.
Den ble donert til Stiftelsen Engebret Soot i 1996 og blir nå restaurert ved Kanallmusèet.
Andre båter
Det har opp gjennom årene vært
mange dampdrevne båter i Haldensvassdraget. Det har vært slepebåter, skyssbåter og lystbåter som
«Nordenskiold», «Thorvald» og
«Tryg».
Slepebåter har kommet og gått i
årenes løp, en av de store var
«Thor» som ble bygget i 1903.
Den ble lagt opp etter 20 år og ble
solgt etter 20 nye år til tjeneste i
saltvann og lever fortsatt i beste
velgående.
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Etter 2. verdenskrig var det båtene
til Haldenvassdragets Fellesfløtning som utgjorde det meste av
slepingen. Fra Sverige kjøpte de
en brukt båt i 1954 som fikk
navnet «Ragnvald Bødtker».
Fra Fredrikstad kjøpte de dampbåten «Frank» som ble omdøpt til
«Mette Meng».
Det var disse dampdrevne båtene,
sammen med «Engebret Soot»,
«Pasop» og «Fem» som drev
trafikken i vassdraget.
«Mette Meng» ligger nå på land
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ved kanalmusèèt i Ørje, «Pasop»
Ved kanalmusèet. «Mette Meng»
er en kjent farkost, og en gate i
blir nå restaurert på samme sted.
Det har gått mer enn 40 forskjell- Halden bærer også dette navnet.
ige yrkesbåter i Haldenvassdraget,
det er for omfattende og skrive om
alle.
To med samme navn. Artikkelforfatteren, Thor Willy Eriksen har
tatt seg en tur om bord i «Thor».

Prosjekt «livbåten» i havn
H VALE R

Vi har hatt et innsamlingsprosjekt for å finansiere bygging av
ny livbåt. Den skal være en tro
kopi av den gamle livbåten som
ble restaurert for et par år siden.
Dette arbeidet blir utført av Plus
skolen på Isegran/Bjørneby.

Innsamlingsprosjektet har nå pågått i snaut to år, og vi har nå
kommet i mål med at vi sier at
venneforeningens medlemmer helfinansierer den nye livbåten. Dette
er meget gledelig og vi har mottatt
kr 21.800,- i større eller mindre
gaver. Det største beløpet mottok
vi fra Østre Hvaler sjømannsforening på hele kr 10.000,-.
Vi tror at et slikt dugnadsarbeid
som dette innsamlingsprosjektet
har vært, er et produkt av at våre
medlemmer som ikke kan være
med på dugnad i det daglige på
Isegran, føler at de nå er mer med.
I vårt neste informasjonsblad, som
kommer ut i desember, vil vi ta for
oss et nytt innsamlingsprosjekt.

Det viser seg at mange mindre
ekstrabeløp kan gi store resultater.
For eksempel skal det lages benker
i midtsalongen, sittebenker på akterdekket osv.
Men først går vi en fin sommer i
møte, og vi treffes både på Havnefestivalen den 18. juni og på Eplefestivalen den 25. september. Og
det er også planer om et arrangement på Isegran i september.

Livbåten tar form. Anders Pagander t.v. og Ole-Fredrik Jansen
med livbåten.

Plus skolen. I lokalene til Plus
skolen på Isegran/Bjørneby
foregår byggingen.
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Viktig støtte til restaurering
av «MS Hvaler»
H VAL E R

Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker for all støtte som er gitt til restaureringsarbeidene første halvår 2016! Dette, i tillegg til hyggelige rabatter
ved kjøp av varer og tjenester, er helt avgjørende for fremdriften. Denne
gangen har vi gleden av å rette en stor takk til disse bidragsyterne:

Hvalers venner
kr. 100.000
Hvaler kommune
kr.
30.000
Østre Hvaler Sjømannsforening
kr.
10.000
Riksantikvarens bevilgning
kr. 1.046.000
OBOS avdeling Østfold
kr.
15.000
Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse
kr.
25.000
Borg videregående skole: Gratis oppussing av førerhuset på
Stiftelsens lastebil med lakkeringsarbeider.

Styret i Stiftelsen
D/S Hvaler

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å ta
vare på og gjenskape verdier knyttet til vår unike
kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten
«Hvaler» er stiftelsens første og viktigste oppgave.
Styret i stiftelsen består for tiden av
følgende medlemmer:
Knut S. Alnæs, styreleder
Jan Arntzen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Gaute Jacobsen, styremedlem
Bjørn Sandhaug, styremedlem
Eine Wiklund, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem.

Stiftelsen D/S Hvaler
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Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 957 62 251
Internett: www.dshvaler.no
Email: knut.alnaes@dshvaler.no
Bankkonto:
1000 14 12952

Styret i D/S Hvalers
venner

D/S Hvalers venner har som sin viktigste oppgave
å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette, og det jobbes med andre inntektsbringende
tiltak. Sammen med stiftelsen organiserer og utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.
Styret i venneforeningen består for tiden av
følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, styreleder
Rino W. Kristiansen, nestleder
Steinar Haugsten, sekretær
Hans Amund Lunde, kasserer
Ole Jelstad, styremedlem
Knut S. Alnæs, stiftelsens representant

D/S Hvalers Venner

Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 908 24 583
Internett: www.dshvaler.no
Email: post@dshvaler.no
Bankkonto:
1111 10 06638
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