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Pengedryss over
M/S «Hvaler» før jul

Sparebankstiftelsen DnB gir
1 million til gjenoppbyggingen
av MS «Hvaler» Privatmannen og tidligere sjømann
John Eugen Arnesen gir
100.000 av egne midler.
At privatpersoner støtter restaureringen av M/S «Hvaler»
med store beløp fra egne midler

gjør oss ydmyke og takknemlige,
sier leder av Stiftelsen DS Hvaler,
Knut Alnæs. Det forteller om det
nære forholdet til kystkulturen som
John Eugen Arnesen har,
og motiverer kraftig til videre
innsats!
5.desember ble enda en merkedag
for arbeidene med restaurer-

ingen av M/S «Hvaler» Sparebankstiftelsen DnB var på telefonen og informerte om at de
hadde tildelt vårt prosjekt 1
million kroner! En fantastisk
tilbakemelding på vår søknad og
en flott «julepresang»! Les mer
om pengegavene på side 3 og 15.

Årsmøtet 2017

Side 14
Innkallingen til årsmøtet 2017 har vi denne gang valgt å gjøre i form av en egen
side i bladet. Dette har vi gjort for å spare porto som beløper seg til over kr 6.000.
For å få inn disse inntektene må vi verve 20 medlemmer hvert år! Og det er i seg
selv en utfordring. Selv om det kommer til flere medlemmer hvert år. I januar 2017
vil vi legge ut en påminnelse om årsmøtet på vår Facebookside og på vår hjemmeside. Vi håper at vi når like mange på denne måten og vi ønsker flest mulig av våre
”Hvaler” venner til stede på årsmøtet, som vi avholder 09. Februar 2017.

Dugnad sommer
og høst 2016
Side 6

Hvilke brygger kan «Hvaler»
Side 12
legge til?

Singlefjordens blå bånd
Side 20
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Stigende interesse – god fremdrift
Interessen for M/S «Hvaler» vokser seg stadig
sterkere. Gudeberg skole, Plusskolen og Hvaler
ungdomsskole ønsker at elevene skal besøke og få
god informasjon om båten vår, om tiden den gikk i
ruta, og om menneskene som var så avhengig av
den. Organisasjoner i lokalmiljøet ønsker informasjon og omvisning på båten, og vi stiller selvsagt
opp så langt vi kan for alle som er interessert.
Vi har også et jevnt tilsig av nye medlemmer til
Hvalers venner, og venneforeningen er i det lange
løp en betydelig økonomisk bidragsyter. Like før
denne avisa gikk i trykken fikk vi et hyggelig besøk
i båten og beskjed om at vårt prosjekt vil bli tilført
et personlig bidrag på kr. 100.000. Det varmer, og
er enda et klart signal om at vårt arbeid betyr mye
for mange mennesker.
Så gikk det bare noen dager, og så fikk vi enda en
gledelig melding. -Denne gangen fra Sparebankstiftelsen DnB som har innvilget vår søknad med
hele 1 million kroner! Dette bærer bud om
anerkjennelse og tillit til vårt prosjekt.

Nyhetsbladet som du nå leser, lages også på
dugnad. Gunnar Steen Iversen som har vært vår
redaktør i flere år har nå trukket seg, og vi takker
for flott innsats i denne tiden. Samtidig er vi glade
for at Eivind Wiklund som tidligere har gjort denne
jobben, er tilbake i «redaktørstolen».
2016 har vært et svært aktivt år for oss, og vi har
nådd flere viktige milepæler. Det kan du lese
nærmere om i artikkelen om dugnadsarbeidene.
Planene for 2017 er også klare, og ligger til grunn
for søknader om støtte som er sendt
Riksantikvaren og Sparebankstiftelsen DnB.
Vi har nå sikkerhet for at vi kan ferdigstille mannskapslugarer og bysse. Så håper vi at vi også kan
gjenoppbygge forsalongen og livbåtdekket, og ikke
minst få hovedmotor klargjort i løpet av året. Dette
er store arbeider i vår sammenheng, men vi har for
vane å være optimister i vårt prosjekt, alle som en!
Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner ønsker alle
medlemmer, forretningsforbindelser og øvrige
lesere en fredelig jul og et godt nytt år 2017!

Alle som kjenner arbeidet med gjenoppbygging av
M/S «Hvaler», vet at dette organiseres og utføres
på dugnad. For tiden utfører 38 personer jevnlig
dugnad for at vi skal lykkes med å få M/S «Hvaler»
i drift så snart som mulig. Til vanlig på tirsdager
møter 15 - 18 meget ivrige og svært skøyeraktige
«dugnadskællær» som ikke skjems for å juge og
jangle litt ekstra i kaffepausa.

Knut S. Alnæs
Leder av Stiftelsen
D/S Hvaler

Kunne du tenke deg å være med å jobbe dugnad på «Hvaler»?
- Ta kontakt med:
Per-Arild Andersen
Email: per-arild.andersen@dshvaler.no
Mobil : 90 824 583
Knut S Alnæs
Email: knut.alnaes@dshvaler.no
Mobil: 957 62 251
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Knut Alnæs, Per-Arild Andersen og Thor Willy Eriksen tok alle turen for å takke for den generøse gaven
på 100 000 kroner og for å overrekke sponsorbevis og et bilde av «Hvaler»

Overraskende pengegave
Av Per-Arild Andersen
Tirsdag 9. november mottok Stiftelsen en
meget overraskende pengegave fra John
Eugen Arnesen (91). To dager etter besøkte vi,
Knut Alnæs, Thor Willy Eriksen og undertegnede, John Eugen Arnesen i hans hjem og
overrakte ham sponsorbevis og bilde av
”Hvaler” utenfor Homlungen fyr. Noe han satte
stor pris på.
I 1944 var han tvangsutskrevet til arbeidstjeneste på
Kjøkøy og var ofte med ”Hvaler” ut dit. Og han
kjenner fremdeles igjen, som han sier, den
karakteriske lukten av hjemmeavlet tobakk som var i
aktersalongen.
Senere kom han seg over til Sverige og derfra til
Liverpool. Der ble han hyret på Jageren KNM
Stavanger som ankom Horten i desember 1946.

Fra da av var John på mange forskjellige båter til
han gikk i land i 1963 i San Pedro i California.
Der han fikk jobb på Velferdens ”Fridjof Nansens
Field” idrettsanlegg en periode.
John er ekte Fredrikstad gutt, stolt av hjembyen sin
og av den kulturen som sjøfartsby Fredrikstad er.
Selv er han oppvokst lang elva og var som guttunge
med på å fylle seilskuter med sten fra tegleverkene.
Han mener at flere i Fredrikstad bør støtte opp om
den dugnadsinnsatsen som nå gjøres for å bevare
det som er igjen av den gamle skipskulturen i vårt
område. Og han legger til, etter å ha vært på besøk
om bord på ”Hvaler”, at dugnadsgjengen der gjør
en formidabel innsats.
Stiftelsen DS Hvaler vil med dette takke nok en gang
for hans generøse pengegave på 100.000 kroner
Et beløp som gjør oss et skritt nærmere til å få MS
Hvaler ut elva for egen maskin.
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Vikler for båtfolket
Vis a vis Fredrikstad Brannstasjon ligger
Fredrikstad Vikleverksted. I den gamle
teglsteins-bygningen driver Jens Kristian
Holberg (45) et av byens mest spesielle og
tradisjonsrike firmaer.

Av Stein H. Johansen
Med på laget har han faren Arild Holberg (83) som
startet opp så tidlig som i 1947. Firmaets spesialitet
er reparasjoner av dynamoer og startmotorer – og
andre elektriske finurligheter.
Forløperen til Fredrikstad Vikleverksted var Omberg
Elektriske. - Rett etter krigen var det stort behov for
radioer. Gamle radioer ble reparert på løpende bånd
– og butikken gikk strålende, forteller Arild Holberg
som den gang var ansatt. Etter hvert som radiomarkedet endret seg gikk vi mer og mer over til reparasjoner av motorer, forteller Holberg.
Han overtok etter hvert firmaet og i 1977 endret han
navnet til Fredrikstad Vikleverksted. Et navn som
nærmest har blitt en legende i det båtinteresserte
Norge. - Vi spesialiserte oss på å reparere
dynamoer og startmotorer – og det meste som har
med det elektriske å gjøre både når det gjelder båter
og biler.
Butikken har gått bra i alle år – og blomstrer fortsatt.
Selv om guttungen for lengst har overtatt roret er det
nødvendig at jeg trår til og hjelper til selv om det er

GAMMEL BEDRIFT: Bak disse teglesteinsmurene
over gata ved brannstasjonen holder Fredrikstad
Vikleverksted til. En tradisjonrik nisjebedrift som
det finnes få tilbake av i Norge.
mange år siden jeg ble pensjonert. Og forsatt kunne
jobbe med dette bidrar til å holde alderdommen på
avstand. Det er balsam for kropp og sjel. Jeg er
forsatt full av arbeidslyst og energi, sier vikleveteranen.
-Verksteder av denne typen er det svært få igjen av.
Det finnes noen store aktører, men de betjener et helt
annet marked enn oss. De har blant andre oljeindustrien og skip med stor tonnasje som kunder.
Vi konsentrerer oss om småbåtmarkedet som nok er
det viktigste for oss - og noe på bilmarkedet.
Og kunder har vi nok av. Fra Finnmark i nord til
Fredrikstad i sør, sier Arild Holberg.

VIKLEVETERAN: Arild Holberg er 83 år, men
«still going strong». Han har vært med i bedriften
siden starten og ledet den i mange år før sønnen
overtok
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Når det gjelder markedet her i Fredrikstad husker
jeg selvsagt ikke alle kundene, men at vi har hjulpet

rutebåtene som gikk til Hvalerøyene er jeg helt
sikker på.
Det er forresten ikke så lenge siden vi reparerte en
dynamo fra gamle M/S «Hvaler» som et ledd i
restaureringsprosessen den ærverdige båten for
tiden gjennomgår.
Jobben vi gjør kan vel sies å være en blanding av
håndarbeid og maskinell jobbing. Det er definitivt et
håndverk - som blant annet stiller store krav til det å
være nøyaktig, sier Jens Kristian Holberg.
- Når det gjelder defekte dynamoer og startmotorer
kan det faktisk være mye å spare på å reparere det
framfor å kjøpe nytt. Det er jo også derfor kundene
bruker oss, legger han til.
Det tøffer forsatt mange legendariske snekkemotorer rundt om i Norge. Marna, Sleipner og FM
for å nevne de viktigste. Dette er jo motorer vi
kjenner svært godt og som sjelden er en vanskelig
match når de skal repareres. Når det gjelder disse
motorene har vi lært oss de fleste triksene, sier Arild.

HÅNDTVERK: - Selv om vi også har maskinell
hjelp er vikling absolutt også et håndverk. Det stiller
blant annet store krav til nøyaktighet, sier den
nåværende innehaveren Jens Kristian Holberg.
At gamle «Hvaler» skal ut å seile igjen er jo
fantastisk. For oss som har opplevd båtens
storhetstid lokker det jo fram både minner og
følelser.
- Skulle det oppstå problemer som ligger i vår gate i
det videre restaureringsarbeidet står vi klare til å
hjelpe. Når det gjelder M/S «Hvaler» skal vi nok få
viklet det til, avslutter Arild Holberg.

VIKLER: Jens Kristian Holberg (til venstre) og pappa Arild har viklet og fikset utallige dynamoer som
dette. Blant annet en dynamo som nå står i motoren på «M/S Hvaler».
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Dugnad sommer/høst 2016
Bortsett fra en pause i juli
har dugnadsarbeidet pågått
jamt hele tiden. Vi har en
gjeng på ca. 30 mann og det
møter opp 15-20 stk. hver
tirsdag. Det har blitt ny
mastefot og gjennomganger i
fordekket. Det arbeides med
maling i aktersalongen og i
maskinrommet, motoren
settes sammen og det legges
rør. Innredningen i forskipet
er kanskje halvferdig og
styrhuset er hevet noen cm.
Det arbeides med styresystemet og forberedelser
gjøres til bygging av
livbåtdekket.
Båten pakkes inn for
vinteren.
Av Thor Willy Eriksen
Fordekket
Mastefoten på fordekket har vært
der siden dekket ble lagt for noen
år siden. Nærmere studier av
gamle fotografier fra Christian
Mohn, Einar Olsen og Riksantikvaren forteller oss at mastefoten var galt plassert. Det skal
også være gjennomganger for
lufting og røykrør fra ovn i byssa.
Det har vært mange vanskeligheter og diskusjoner før vi
endelig har kommet til en
løsning. Tegning av plassering
til mastefoten og gjennomganger
er laget.
Arbeidene ble satt i gang etter
ferien. Dekket måtte brytes opp,
og nye gjennomganger montert
av Engelsviken Slipp. Det er
stålplater under dekk som
gjennomgangene er sveiset til.
Maritime Center Isegran har
utført trearbeidene, de har brutt
opp dekket og lagt nytt igjen.
Dekket måtte settes inn med kokt
linolje og natene tettes med stry
og bek etter gammel oppskrift.
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Så langt er vi kommet i forskipet i slutten av november.
Alt overflødig bek har blitt
skrapet av. Arne Johansen har
gjort mye av dette arbeidet.
På fordekket er det en luke til
«storisen» forut. Det skal være en
leider opp til luka, denne skal
brukes som nødutgang. Lukekarmer og lokket er av stål og er
ganske tungt. En person som
kommer opp leideren vil ha
vanskeligheter med å åpne luka.
Et nytt og lettere lokk i aluminium er nå tegnet og satt i produksjon hos Jotne.
Forskipet
Tegninger av innredningen i
forskipet er laget av undertegnede. Innredningsarbeidet
begynner med lugarområdet med
bysse og «storis», forsalongen
kommer seinere.
Det finnes nesten ikke fotografier
fra forskipet og lugarområdet, det
har derfor vært vanskelig å få
innredningen riktig. Vi har brukt
gamle tegninger fra Glomma mek.
Verksted i 1948 og basert oss på
vitneutsagn fra de som husker
båten. Etter et møte i sommer med
Erik Småland fra Riksantikvaren,
Åsmund Kristiansen fra

Hardanger Fartøyvernsenter og
Tom Hemreus fra Maritime
Center kom det mange innspill.
Eine Wiklund er den som husker
detaljen best, han var skipper om
bord på slutten. Vi har også
snakket med Elisabet Schrader,
Tove Johannessen hvis far var
mannskap om bord. Og med
Johan Westgård, som hadde
sommerjobb på «Hvaler» i 1963,
og Olaf Scrader, som var
maskinist på båten. Vi har diskutert størrelsen på lugarer,
høyden under dekk, skråning på
dørken, lengden på byssa osv.
osv. og mener at vi har kommet
fram til et godt resultat.
Før innredningsarbeidet kunne
starte måtte hele forskipet klargjøres. Her har Knut Alnæs og
Steinar Haugsten gjort en kjempejobb. Ballasten i forskipet består
av oppkappede jernbane-skinner,
i overkant av 2 tonn. All ballasten
er tatt opp og primet med 3 strøk.
Den er også målt opp og veiet.
Skutesidene er vasket og primet
med 8-9 strøk, før all ballasten er
lagt tilbake på plass igjen. Når
kledningen er på plass kommer
vi ikke til med vedlikehold
seinere.

Det skal også være noen rør i
forskipet. Det er vannledning til
byssa, luftrør fra vanntanker og
lenserør fra lensebrønnen.
Føleren fra det gamle ekkoloddet
er plassert på Sb. side. Det går et
rør fra denne til styrhuset, dette
må vi nå legge om slik at det
passer med dørken. Disse rørene
er nå på plass, montert av Engelsviken Slipp. Røykrøret fra byssa
kommer seinere.
Innredningen i forskipet blir
montert av Arne Jostein Jensen
fra Hardanger Fartøyvernsenter,
Tom Hemreus og Caspar Hillestad fra Maritime Center. Steinar
Haugsten er vår mann når det
gjelder alt praktisk arbeid i forskipet. Dørken er lagt og kledningen på sidene er ferdig.
Skottet akter er ferdig kledd og
nytt skott mot «storisen» forut er
ferdig. Hull for feste av spikerslag
borer vi selv etter instruks fra
A.J.J. Nå er det en foreløpig pause
mens vi venter på mer penger fra
Riksatikvaren.
Aktersalongen.
Som tidligere omtalt er innredningen i aktersalongen ferdig.
Arbeidet er utført av Hardanger
Fartøyvernsenter med hjelp fra
Maritime Center Isegran. Det er et
fint arbeid som er utført, men vi
må likevel sparkle, grunne og
male før alt er ferdig. Tak og sider
har stort sett vært ferdig, nå er det
benkene og den gamle trappa
som er malt. Den gamle nedgangstrappa til aktersalongen

Ole Torp, Eine Wiklund, Knut Alnæs og Thor Willy Eriksen (bak
kamera) diskurterer tekniske løsninger i forskipet.

Knut Alnæs og Steinar Haugsten har gjort en kjempejobb med stabling
av skinner, oppmåling og priming – opptil 9 strøk.
er tatt vare på. Den blir pusset og
«shinet» opp til «fordums prakt».
Noen opptrinn er laget nye og
spiler til rekkverket er reparert.

Mye er blitt vekk på Hvalerbåten,
men det er morsomt at noe av det
gamle er blitt bevart.

Fortsettelse neste side

Vi støtter arbeidene med restaureringen av
den gamle rutebåten «Hvaler»
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Arbeidet har pågått i hele
sommer og høst. Det er utført av
Tom Bart Hansen, Leif Vegelbo
og andre.
Vi har fått to nye mann på laget,
Bjørnar Lund og Jan Fagernes
som er pensjonert lærer fra
yrkesskolen. Vi har også fått
andre nye dugnadsfolk i høst,
men de har ikke arbeidet med
aktersalongen. Det er Gunnar
Tiben og Arne Johansen, begge er
«nypensjonerte» ingeniører.
Til benkene i salongen skal det
være puter i brunt skinn, disse er
laget av Mette Johnsbråten i
Mettes Møbelverksted, og er nå
ferdige, men vi venter med å sette
dem på plass for beskyttelse i
byggeperioden. Radiatorer og rør
under benkene er på plass.
Arbeidet er utført av Engelsviken
Slipp etter tegninger av Ole Torp.
Skylightet på akterdekket har fått
nytt stålgitter. Dette er beskyttelse
så ingen skal gå gjennom glasset
ved et uhell, eller at glasset kan
knuses. Det ert Tor Christiansen
som har gjort dette arbeidet.

Ballasten i forskipet består av i overkant 2 tonn oppkappede
jernbaneskinner.
Vi har også begynt å ta aktersalongen i bruk til lunsjpausene
våre. Det er godt å slippe våte
matpakker og kald kaffe
utendørs.
Maskinrom
Det er mye forberedende arbeid
som skal gjøres. I våre leide
lokaler på gamle FMV, holder
dugnadsgjengen fortsatt på med

klargjøring av motordeler som
skal monteres om bord seinere.
Det er stempler, foringer, manifoiler, pumper osv. Det er for det
dugnadsgjengen fortsatt på med
klargjøring av motordeler som
skal monteres om bord seinere.
Det er stempler, foringer, manifoiler, pumper osv. Det er for det
meste Ole Jelstad og Terje Haraldsen som jobber her, men også

Aktersalongen brukes til hyggelig lunsjsamling. Den gamle trappa til høyre.
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andre etter behov. Bengt Bergmann og Bjørn Sandhaug har
laget benker og hyller.
Sjøfartsdirektoratet har nå
godkjent våre systemtegninger for
lensevann, brennolje, kjølevann,
trykkluft. Arbeidet med å legge
rør for lensesysemet er i gang og
det er Engelsviken Slipp som står
for jobben. Dette systemet brukes
til å suge opp kondensvann og
oljeholdig vann som samler seg i
bunnen av båten. Fra aktersalong,
maskinrom, forsalong og mannskapsinnredning er det lagt rør til
lensekassen i maskin-rommet. Fra
lensekassen går vannet via
pumpe til lensevannstanken som
ble montert i høst. Derfra blir
vannet levert til mottaksstasjon
på land. Engelsviken Slipp har
også lagt opp påfyllingsrør og
lufterør til ferskvannstankene
samt tilførselsrør av ferskvann til
bysse.

Terje Haraldsen overhaler kjølevannspumpa.
enn de gamle og passer ikke i de
gamle fundamentene. Tore
Haraldsen gjør om fundamentene
slik at de passer.

Vi har gjort avtale med AL
Elektriske, som skal være ansvarlig for el-anlegget. De skal lage
tegninger og gjøre beregninger,
ha kontakt med myndigheter og
utføre el-installasjon i båten.

Ny spilloljetank er laget på Jotne
etter tegning av Ole Torp.
Rør for påfylling av vann er
ferdig montert.
Hovedmotoren er vasket med
parafin, det er i hovedsak
Gunnar Tiben, Bengt Bergman og
Bjørn Sandhaug som har gjort
denne jobben

Starteluftflaskene er straks klare
for montering i maskinrommet.
De originale flaskene ble underkjent og vi har fått produsert nye
hos Moss Varmeteknikk De nye
startluftflaskene er litt større enn

Styrhuset
Styrhuset ble løftet ombord i
Hvaler før vi arrangerte sponsordag og åpen dag for publikum
11-13 september i 2015. Styrhuset
er blitt vakkert, men etter å ha

studert gamle fotografier fant vi
ut at det var litt lavt. I samråd
med Riksantikvaren kom vi til at
det burde heves noen cm. Etter
mye «synsing» ble vi enige om
7 cm. Vi tenkte at vi skulle lage
en ramme i bunnen som skulle
settes under den originale bunnrammen, men Erik Småland (RA)
ville at hele bunnrammen skulle
lages ny. Tom Hemreus mente
også at det ville bli en bedre og
billigere løsning. Dette er nå
utført. Styrhuset står på plass,
men vi er ikke sikre på hvordan
det skal festes dekket. Styrhuset
skal kles innvendig i front og det
skal være en skillevegg tverrskips. Disse arbeidene er ikke
kommet i gang.
Styrearrangement
Styrearrangement.
Som tidligere omtalt er styrearrangementet i arbeid. Det er
Torgil Johnsen som styrer dette
arbeidet med hjelp av forskjellige
andre fra dugnadsgjengen.
Nå er dette kommet til et stadium
hvor vi må vente på at andre
arbeider blir ferdig.

Fundament til startluftflaskene tilpasses nye tanker.

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 «stump» som kan
brukes, men å få kjøpt denne på
bruktmarkedet er vanskelig.
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Båten pakkes inn for vinteren. Tore Haraldsen og Jan Wangberg.
Tildekking
I hele høst har det vært arbeidet
med stativer for presenninger. Nå
er alt på plass.Presenningene må
sys etter mål og koster «flesk».
Det vil kanskje bli 100.000,- kr for
hele båten ? Disse skal brukes i
mange år fremover. Tore Haraldsen har stått i spissen for de
praktiske arbeidene.

Per Arild Andersen og Eine
Wiklund har vært en rundtur på
Hvaler for å se på brygger. Vi
ønsker å kartlegge hvilke brygger
vi kan bruke i fremtiden. Vi må
påvirke Hvaler Kommune slik at
forholdene blir lagt til rette for
store båter. Nå legges det ut mye
bøyer og flytebrygger og det kan
være liten dybde enkelte steder.

Verktøy
Vi må igjen skryte av «gjengen i
bua». Vårt dele- og verktøylager
er i skjønneste orden og det ingen
problemer med å finne verktøy
lenger. Det er viktig for et effektivt
arbeid og sparer oss for mye tid
og penger.

Olav Sommerin har tatt plass
utenfor Hvalerbua, hvor han har
arbeidet med davitene til livbåtene akter. Disse er slitt og det er
lagt på sveis på de slitte partiene
i enden og ved gjennomgangen i
livbåtdekket.

Diverse
Vi har en liten lastebil som vi en
gang fikk i gave fra Frevar. Denne
er preget av alderen og mye vedlikehold er nødvendig. Den har nå
vært på Borg Videregående skole
for rehabilitering. Rust i karosseriet er reparert og bilen er lakkert på
nytt. En stor takk til dem!

10

Eplefestivalen var 25.09.2016.
Utstillerne på festivalen må
normalt betale for å delta, men vi
stiller med parkeringsvakter og
slipper da denne utgiften. Parkeringsvakter var Bjørn Sandhaug,
Gunnar Tiben og Jan Wangberg.
På stand var Rino Kristiansen og
Torgil Johnsen mens undertegnede sto for salget. Det var fint vær
og masse folk, har aldri sett så
mange noen gang. Vi solgte rekvisita for ca. 7000,- kr og fikk 2 nye
medlem-mer i venneforeningen.

Arrangementer.
Vi har i år som tidligere deltatt
med stand på Havnefestivalen på
Skjærhalden og på Eplefestivalen
på Rove på Kirkøy.

Barnas dag var 11.09.2016.
Som året før ble det arrangert
barnas dag på Isegran. Vi deltok
som tidligere med lek og konkurranser for barna. Det var åpen
dag på Hvalerbåten med omvisning. Vi solgte rekvisita, kaffe,
vafler og kaker – det gikk unna
som varmt hvetebrød.

Vi deltok på Havnefestivalen
18.06.2016. Primus motor var
Per-Arild Andersen med undertegnede og Rino Kristiansen som
medhjelpere. En vellykket festival
med salg av rekvisita omtrent
som det vanlige.

Administrasjon
Det har blitt avholdt 3 styremøter
i Stiftelsen i høst. I styret drøftes
økonomi en og de store linjene.
Den daglige driften styres av
Knut Alnæs i samarbeid med
lederne for de enkelte avdelingene.

Gunnar Johansen og Jan Andersen holder orden på verktøyet i Hvalerbua.
Det har vært 1 møte i redaksjonskomiteèn og 3 møte i Hvalers
Venner. Venneforeningen med
Per-Arild Andersen som formann
leder også møtene i redaksjonskomiteèn, da avisa vår er et informasjonsblad til medlemmer i
Hvalers Venner.
Økonomi
Som tidligere skrevet er Riksantikvaren vår viktigste bidragsyter.
Dette er gledelig for oss, men det
stilles strenge krav til fremdriftsplaner og dokumentasjon av alt
arbeid som utføres. Knut Alnes
har nå skrevet ny søknad for 2017
med leveringsfrist 1. nov-ember.
Å skrive slike søknader er en stor
oppgave. Det har vært flere dager
med arbeid fra morgen til kveld.
Det kreves framdrifts-planer,
budsjetter og dokument-asjon for
alt. Det må også vises faktur for
alt utført arbeid før pengebruken
blir godkjent.
De som har støttet oss økonomisk
og med forskjellige tjenester er ført
opp bak i avisa. Vi vil spesielt
nevne at vi har mottatt 1 million
kroner fra Sparebankstiftelsen

DNB til videre utbygging av
mannskapslugarer og bysse og vi
har fått kr. 100.000 fra John Eugen
Arnesen (91). Se forside og egne
artikler annen plass i bladet..
Siden i sommer har vi også fått kr.
10.000, fra Fredrikstad Kommune
og kr. 3.000 fra Hvaler Bondelag.
Verktøy og Maskin har sponset
oss med verktøy for kr. 10.000.
Det er gått med primer og maling
for ca. kr. 5000. Dette sponses av
Jotun.
Vi takker så mye!

Informasjonskanaler
Vi minner om at Stiftelsen DS
Hvaler er blitt moderne. Vi har
webside dshvaler.no og Facebooksiden Stiftelsen DS Hvaler.
Vi har tatt Vipps i bruk som
betalingsmiddel.
Skulle noen bilder av Hvalerbåten eller andre gamle båter fra
distriktet, ta gjerne kontakt med
meg på mobil 92605067 eller
epost thor.willy@fredfiber.net
Andre historiske bilder, eller
historier fra gamle dager er også
av interesse.

Dekkshuset innvendig.
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Hvilke brygger kan MS Hvaler legge til
når den kommer i drift?
Av Per-Arild Andersen, leder av DS Hvalers venner

Ed brygge, som i mange år var båtens hjemmehavn
Det er blitt skrevet mye om bryggene på Hvaler, og
mye om de brygger som M/S «Hvaler» anløp i de
nær 90 år båten var i drift. Så sent som i forrige
utgave av vårt informasjonsblad skrev Eine Wiklund
om bryggene i Botnekilen og båtene som anløp der.
Vi opplever blant våre medlemmer i venneforeningen og blant folk vi snakker med på stands, at de
lurer på hvor M/S «Hvaler» kan legge til.
Det virker som det er stor interesse for dette tema.
Og som stiftelse er naturligvis vi også opptatt av
bryggenes tilstand. For hva er hensikten med å
restaurere gamle Hvaler tilbake til 1948 hvis vi ikke
har noen brygger å legge til når vi er i drift?
Stiftelsen DS Hvaler besluttet derfor på et
styremøte tid-ligere i år at to av stiftelsens
medlemmer skulle ta en rundreise på Hvaler og
12

kartlegge bryggenes tilstand, med det menes; ”går
det an å legge til med M/S «Hvaler»?”
Det resulterte i en fotobok med tekst som
dokumenterer bryggenes nåværende tilstand.
Denne fotobok samt et følgebrev er for øvrig oversendt Hvaler kommune med et ønske om å komme
i dialog slik at vi i fellesskap kan ”blåse liv” i noe
av det den gamle kulturen som disse bryggene står
for.
Noen av bryggene er riktignok tatt godt vare på.
Og noen trengs det bare å komme i dialog med
grunn-eier, og rette på noen mo-ringer. Mens andre
ser ut til å være tapt for alltid.
I Skjelbusund har Hvaler Kulturvernforening
ferdig-stilt en helt ny brygge, Nordgårdsbrygga.

Eilertsens brygge på Skjærhalden. Mulig å ligge her med egen avtale.
Dette er en flott trebrygge hvor M/S «Hvaler» kan
legge til med passasjerer som skal mellom Fredrikstad og forestillinger i Brottet.

så mange postkort, har i dag ingen god plass til
M/S «Hvaler». Alle kjenner jo til de klassiske
postkort der ”Hvaler” ligger ved brygga foran der
Første Reis er nå. Eller bildet som er tatt fra
fjellkollen og ned til samme sted i 1935 (34?).

Øvrige brygger som er kurante p.t. er:
Hestehella (trenger avtale med grunneier om små
Det er mulig, med avtale, å ligge ved Eilertsens trekorrigeringer)
brygge, og det er også muligheter å ligge ved Hollungen sin flytebrygge (med avtale). Skjærhalden,
Korshavn. Denne er Beredskapsbrygge for
som vi håpet på kunne bli hjemmehavn nr 2 ser ut
Hvaler kommune. Bra brygge.
til bare å kunne bli en besøksbrygge lik de øvrige
brygger som er nevnt ovenfor. Dessverre.
Urdal Brygge, flott brygge, avhengig av avtale
med grunneier.
Botnekilen, bra brygge, men er avhengig av
avtale med grunneier.
Ed Brygge, må også her ha avtale med grunneier.
Dette er brygger som det er fullt ut mulig at MS
Hvaler kan legge til.
Vi har ikke nevnt Skjærhalden. Og det med god
grunn. Havnen som ”Hvaler” er identifisert med på

Urdal Brygge, som er en flott brygge i god stand
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om FartøyvernTil medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til årsmøte D/S Hvalers venner
Torsdag 09.februar 2017 kl. 1800
Sted: Sjømannsforeningens
lokaler i Fredrikstad
Hvalerselskapets
5. båt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning av årsmøtet
Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Årsberetning 2016
Regnskap og revisjonsberetning 2016
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 02.februar 2017

Program etter årsmøtet
1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene ved Knut Alnæs.
2. Kveldens kåsør er Finn Gjerløw Engebretsen, som vil kåsere om båter i

nedre Glomma regionen
Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer.
Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!
Fredrikstad 15.12.2016
Steinar Haugsten,
Sekretær D/S Hvalers venner
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Sparebankstiftelsen DNB gir 1 million

Dugnadsgjengen samlet med sjekken på 1 million fra Sparebankstiftelsen DNB.
Av Knut Alnæs
Mandag 5.desember kom beskjeden vi var så
spente på gjennom hele denne høsten: -Hei, det
er Veronica Olsen i DNB Fredrikstad. Jeg har
gleden av å informere dere om at Sparebankstiftelsen DNB har innvilget søknaden deres
med 1 million kroner til gjenoppbygging til
mannskapslugarer og bysse.
Som leder av Stiftelsen DS Hvaler og dugnadsleder for 35 ivrige «dugnadskællær» som står
på for gjenoppbyggingen av MS Hvaler, kan
man knapt få en bedre melding på en tung
gråværsdag i desember.
Det var et stort øyeblikk da styremedlemmer i
Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner mottok
gave-sjekken ved en tilstelning i DNBs lokaler i
Fredrikstad 12. desember.
Sparebankstiftelsen støtter tiltak rettet mot
barn og unge. Tiltakene skal bidra til å øke
interessen for historie, kulturminner og
håndverks-tradisjoner.
I søknaden vår beskrev vi vårt samarbeide
med Hardanger fartøyvernsenter og Maritime
Center Fredrikstad. Samarbeidet med Plusskolens båtbyggerlinje som bygger vår nye

livbåt ble også trukket frem. Likeledes samarbeidet med Kriminalomsorgen i frihet som
har hatt mer enn 40 personer, derav mange
unge, hos oss for avtjening av samfunnsstraff
gjennom årenes løp.
Men vi har gått et skritt videre: Vi kontaktet
Hvaler ungdomsskole og Gudeberg skole i
Fredrikstad for å høre om de kunne være
interessert i et utvidet samarbeide. Og her ble
det stor respons! Rektorene på alle skolene var
begeistret, noe vi fortalte om i søknaden.
Nå er vi i gang med å planlegge den praktiske
gjennomføringen av undervisningsopplegg for
elever ved Plusskolen og Gudeberg skole.
I tillegg planlegger vi gjennomføring av bidrag
til Hvaler ungdomsskoles «maritime dager».
Vi har med gaven fra Sparebankstiftelsen fått
et viktig bidrag til restaureringen av MS
Hvaler. Og dette er fortsatt vår prioriterte
oppgave. Men i fram-tiden vil vi sette
formidling av båtens funksjon og historie mer i
sentrum, særlig overfor våre nye generasjoner.
Gaven fra Sparebankstiftelsen er også ment
som støtte til dette arbeidet.
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8. båt
- Hvalerselskapets
Kulturarbeid
på sitt beste
Den hardtslående og
profilerte Demokratenjournalisten Arne Børresen
(52) følger godt med på
det som skjer rundt «M/S
Hvaler». Han har skrevet
adskillige avisartikler om
båten som er under restaurering -og er full av lovord
om jobben som gjøres.
-Dette er lokal-historisk
kulturarbeid på sitt beste,
sier Børresen.
Av Stein H. Johansen

Jeg er generelt svært interessert i lokalhistorie og spesielt
gjelder det de områd-ene jeg
har et spesielt forhold til. Og
M/S «Hvaler» er nettopp et
slikt område, sier Børresen.
-Jeg var vel ikke mer enn et
par år gammel da jeg var med
bestefar i snekka ute i Hvalerskjærgården. Det ble mange
ferieopphold på arbeidernes
feriehjem ute på Myrvoll. Var
vi ute i snekka skjedde det
ofte at vi traff på M/S
«Hvaler» som fraktet folk, fe
og varer ut til Hvaler øyene.
På sett og vis fikk jeg «Hvaler»
inn med morsmjølka, sier
Børresen.
-Interessen for båt har jeg alltid hatt. Min første egeneide
båt var en tunejolle som jeg
kjøpte som 16 åring. Deretter
ble det en større trebåt som
jeg blant annet brukte til
chartertrafikk i Hvalerskjærgården. Den ble etter hvert
byttet ut til fordel for «M/Y
Marietta» En 69 fot stor
plattgatter som jeg bruker til
charter-trafikk, sier Børresen.
Nå er det ikke bare på vannet
Børresen markerer seg.
Hjemme i garasjen står en av
Kong Olav Vs gamle biler.
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ER IMPONERT: Arne Børresen ombord på «M/S Hvaler». - Jeg er
mektig imponert over jobben som gjøres for å restaurere «M/S Hvaler».
Dette er lokalhistorisk kulturarbeid på sitt aller beste, sier Børresen.

En Chrysler Fifth Avenue
New Yorker. Den har han
blant annet brukt til kjøring av
brudepar.
Mest kjent er nok Børresen
likevel for sitt jernbaneprosjekt. Hans anlegg i Gamlebyen har blitt en byens aller
største attraksjoner. Og Børresen forsetter å satse. Nå er
han i gang med å utvide med
ytterligere 350 kvadratmeter.
-Jeg har tro på at også M/S
«Hvaler» vil bli en stor turistattraksjon når den igjen seiler
i sitt rette element -forhåpentligvis i 2019. Hun kunne like

gjerne endt som spiker. Eller
havnet på en fjern skipskirkegård. Men mot alle odds skal
den gamle damen «Hvaler»
igjen gjøres seilingsklar. Dette
blir en begivenhet både båtentusiaster, lokalhistorikere og
for den saks skyld alle som er
opptatt av den lokale kulturen
vil glede seg over.
Børresen er full av lovord
over gjengen som har lagt ned
tusenvis av dugnadstimer.
-For hvem kunne tro i 1978, da
passasjerbåten ble avskrevet
for godt av fergeselskapet på
Hvaler, at skuta igjen skulle

få en ny vår? "Hvaler" -selve
bindeleddet mellom Fredrikstad og øyriket i flere tiår -var
tross alt fullstendig nedslitt og
ikke lenger egnet for så mye
mer enn opphugging.
-Men nå skal omsider det 83
fot lange fartøyet bygget ved
FMV i det Herrens år 1892
tilbake til det våte element.
Flere millioner kroner og
tusenvis av dugnadstimer har
gått med siden Stiftelsen D/S
Hvaler overtok båten i 1993
etter at mekanikeren Einar
Olsen hadde påbegynt den
omfattende restaureringa,
påpeker Børresen.“
-De 15-20 karene som uke ut
og uke inn ofrer seg for dette
svært viktige kulturprosjektet
trenger trolig nye millioner før
båten er ferdigstilt. “Derfor er
det mitt håp at lokale og regionale politikere tar et enda
større ansvar. Mannfolka som
i en halv menneskealder har
ofret sin tid - helt gratis - i det
vinterkalde lageret på Seut,
har tatt et ansvar det offentlige bør ta ad notam. Kanskje
bør de bevilgende myndighetene også kunne spa opp en
million, to eller tre til innspurten på «Hvaler». “-Å støtte det
folkelige fartøyet «Hvaler» vil
uansett være noe langt mer
enn å kaste penger på båten.
Det mener jeg av hele mitt
hjerte, avslutter Arne
Børresen.

BLIR EN ATTRAKSJON: - Jeg har stor tro på at også M/S «Hvaler»
vil bli en stor turistattraksjon når den igjen seiler i sitt rette element
–forhåpentligvis i 2019.

UTVIDER: Arne Børresen og hans modelljernbaneprosjekt i Gamlebyen har allerede rukket å bli en av byens aller største attraksjoner.
Nå er han i gang med å utvide modelljernbanen med 350 kvadratmeter.

«Vesterø» på slippen på Fredrikstad Mek Verksted ca. 1930
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Rolf Schraders loggbok
- februar 1951
Av denne månedens hendelser synes jeg ombord i «Skjærhalden» i dag, Karslen kom
på sykehuset i går (Karlsen var skipper på
at «vi lastet ombord 90 esker fra
Skjærhalden)
Hvaler Canning» førte meg mange år
tilbake i tid. Jeg husker «sildefabrikken»
Torsdag 8.
på Brevik som var en forholdsvis stor
Sydost bris, litt regn av og til + 3 grader.
arbeidsplass over mange år. Vi som
vokste opp på Ed har mange minner om Fredag 9.
denne fabrikken.
Sydost, frisk bris, mye regn + 3 grader. Vi
hadde 30 passasjerer til byen, utover noen
Av Elisabeth Schrader Kristiansen
flere, en del last. Ankom Ed 1755.
Torsdag 1.
Sydost bris, litt sne av og til, - 2 grader.
Vi går ruten for «Skjærhalden» som er på
verkstedet med skadet ror. Vi gikk fra Ed kl
0600 og var tilbake kl 1845.
Fredag 2.
Sydost bris, overskyet, 0 grader.
Det var lite passasjerer, men bra med last
utover. «Skjærhalden» kom fra verkstedet kl
16. Vi ankom Ed kl 18. Vi lastet ombord 90
esker hermetikk fra Hvaler Canning.

Lørdag 10.
Sydvest bris, lett regn. Vi hadde 50
passasjerer til byen, utover 160 og en del last.
Vi ankom Ed kl 1815.
Søndag 11.
Stille, tåke. Det var en del tåke til byen, men
vi var i rute. Vi hadde 140 passasjerer.
Utover hadde vi tåke hele veien, vi ankom Ed
kl 015.

Lørdag 3.
Sydost bris, overskyet, - 4 grader. Vi hadde
70 passasjerer til byen og ut 140 samt en del
last. Vi sendte i land generatoren til Werner
Larsen.Den gikk varm. Vi ankom Ed kl
1810. Isen fra Gravningsund til Ed legger på
seg, men råken sinker ikke mer enn 7 til 8
minutter.
Søndag 4.
Sydost bris, – 2 grader
Mandag 5.
Østlig bris, lett sne på morgenen. Vi hadde
50 passasjerer til byen, færre ut, men mye
last. Vi ankom Ed 1750.
Tirsdag 6.
Sydost svak vind, litt sne, mildt.

Onsdag 7.
Sydost, svak vind, lett sludd. Vi hadde 50
passasjerer til byen, ut 40, en del last. Vi
ankom Ed 1745. Henry Gillersted gikk
Rolf Schrader, Skipper på «Hvaler» fra 1935 til 1963
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Mandag 12.
Nordost, svak vind, pent vær, - 2 grader. Vi
hadde 70 passasjerer til byen, utover ca 50
og en del last. Vi var innom Buholmen og
lastet eikeplank. Vi ankom Ed kl 1805. Isen
ligger fremdelses på fjorden, men råken er
ikke full av is lenger.
Tirsdag 13.
Nordost, svak vind, delvis klart, pent vær, 1 grad.
Onsdag 14.
Nordost bris, overskyet, -1 grad på
morgenen. Vi har ca 50 passasjerer til byen
og en del last. Eikeplanker og en del
fruktkasser fra Sætre. Utover hadde vi ca 50
passasjerer og mye last. Vi ankom Ed kl 18.
Torsdag 15.
Nordost, frisk bris, delvis klart. Vi måtte gå
og hente «Skjærhalden» på ??? (ikke lett å
lese). Vi gikk fra Ed kl 1830. Vi tok «Skjærhalden» på siden og gikk til Rød, Sand og
Skjeldsbo og losset lasten. Vi gikk derfra til
Sarpsborg Mek med «Skjærhalden» , Vi var
tilbake på Ed kl 0115. Vi gikk om Singløya
ut.
Fredag 16.
Nordost, frisk bris, delvis klart, - 7 grader.
Vi hadde a 20 passasjerer til byen, utover ca
30, mye last. Vi ankom Ed kl 18. Isen ligger
fremdeles på fjorden.
Lørdag 17.
Østlig bris, 0 grader, en del sne. Vi gikk om
Sand, Rød og Sydengen og hadde ca 80
passasjerer til byen, utover hadde vi 140 og
mye last. Vi ble ca 35 minutter forsinket da
vi hadde Sand og Rød utover.
Søndag 18.
Sydlig bris, mildt, en del sne. Vi går ruten
for «Skjærhalden» da den ikke ble ferdig på
verkstedet. Vi hadde ca 90 passasjerer til
byen, utover 18 passasjerer. Vi ankom Ed kl
0010. Akselen på generatoren røk like før vi
ankom Sydengen
Mandag 19.
Sørlig bris, sludd og regn. Vi hadde ca 60
passasjerer til byen. Vi gikk til Glommen
Mek Verksted med generatoren, vi skulle få
den igjen onsdag. Vi hadd 40 passasjerer og
en del last utover. Vi ankom Ed kl 18. Det
var nå klart, inngen is, helt til Ed brygge.

Elisabeth Schrader
Kristiansen bringer
her nye utdrag fra sin
fars loggbok, Alt
er gjengitt nøyaktig som det ble
skrevet av Rolf
Jabcob Schrader,
som var skipper
på «Hvaler» fra
1935 til 1963.

Tirsdag 20 .
Sydost bris, litt sludd og regn. Guttene vasker
skorsten og styrhuset
Onsdag 21.
Sydost bris, litt sludd og regn. Vi hadde 50
passasjerer til byen og det samme ut, samt en
del last.
Ankom Ed kl 1740.
«Skjærhalden» begynte ruta i dag, den fikk
bare midlertidig utbedret skaden.
Torsdag 22.
Sydost bris, litt sludd og regn. I dag kom den
nye båten «Akerøy», den var ikke «noget for
øyet», men det var nok bra skrog på den.
Fredag 23.
Sydost, senere østlig bris, en del sne. Vi
hadde ca 30 passasjerer til byen, utover ca 35,
bra med last. Vi ankom Ed kl 1800.
Lørdag 24.
Østlig bris, en del sne. Til byen var det ca 60
passasjerer, utover 150 amt en del last. Vi
ankom Ed kl 1745.
Søndag 25.
Nordost bris, pent vær. Vi ligger still.
Mandag 26.
Nordost, svak vind, - 2 gader. Vi hadde ca 50
passasjerer til byen og ca 30 utover, mye last.
Jeg gikk i land i Gravningsund kl 1735.
Lorang tok båten til Ed
.
Tirsdag 27.
Nordost, svak vind, - 5 grader.
Onsdag 28.
Stille, klart, – 11 grader om morgenen, mildt i
solen om dagen. Vi hadde ca 40 passasjerer
til byen og det samme ut, lite last. Vi ankom
Ed kl 1740. Isen ligger hele veien, det er bare
klart utenfor, den sinker ingenting.
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SINGLEFJORDENS
BLÅ BÅND

Hvalerselskapets 5. båt

«Olava» i Strømstad etter at den ble forlenget.
Av Morten Haneng
I en tidligere artikkel ble det skrevet om båtforbindelser mellom Halden, Hvalerøyene og Strømstad.
Båter som «Svinesund», «Olava» og «Runn» ble
nevnt. En historie som fortjener å bli gjenoppfrisket
er konkurransen mellom «Olava» og «Runn».
Skipsbyggermester Johannes Brevig hadde skipsverft (Brevig Verft) på Sørhalden og han hedret sin
kone ved å kalle den første hvalerbåten i fast rute;
«Olava». Han eide i tillegg dampsluppen «Parat» og
under første verdenskrig dukket «Ragnvald» senere
kalt «Svinesund» opp.
Det var et marked for båtene. Societeten i
Fredrikshald (Halden fra 1928) hadde gjerne
sommervillaer på de østre øyene eller frekventerte
badehotellene. Det var to badehoteller på
Skjærhalden og i tillegg var det mange sommerpensjonater, bl.a. på Søndre Sandøy. Byfolk ellers
søkte også utover på fine sommerdager, mens
hvalerboere dro med «Olava» på bytur.
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Med Alf Sundling, eier av Skippergadens
Mekaniske Verksted på Sørhalden som primus
motor, ble det i 1925 dannet et selskap som gikk til
innkjøp av passagerdampskibet «Runn», en gammel
jernbåt bygd i Malmø. Hun ble satt inn i trafikken
på Hvaler og Strømstad.
Det viste seg at «Svinesund» ikke hadde samme
kapasitet som «Runn», og hun var derfor lite
konkurransedyktig. (Men «Svinesund» seilte både
sommer og vinter, noe de andre båtene ikke
gjorde.)
For å bøte på dette gikk Svinesundselskapet i 1927
til innkjøp av en temmelig gammel, men god båt fra
Sverige. Den het «Flora»og hadde vært i fart på
Vänern og Stora Lee, men ble straks omdøpt til
«Olava» etter sin ærverdige forgjenger. Det skulle
snart vise seg at den nye «Olava» ble en farlig
konkurrent til «Runn».
Nå begynte en konkurranse som det gikk frasagn
om i mange år. Man kan faktisk være fristet til å
bruke et uttrykk som kampen om Singlefjordens
«Blå Bånd». Som «Queen Mary», «Mauretania»
og «Bremen» kjempet om raskeste tur mellom

kjøre direkte til Skjærhalden. Dette hadde kommet
mannskapet på «Runn» for øret, og da de kom til
Strømstad med et lite forsprang på «Olava», ilte en
av karene i land og fikk ringt til Herføl. Etter mange
bønner, og lovnad om klekkelig vederlag, fikk de
overtalt tollerne til å møte «Runn» i motorbåt, og i
farten slippe om bord en mann som kunne foreta
kontrollen mens båten var i full fart mot
Skjærhalden.

«Runn» på Halden havn.
Europa og Amerika og dermed vinne den prestisjetunge hedersbevisningen Atlanterhavets «Blå
Bånd», sloss de to Haldens-båtene om å vinne
Singlefjordens «Blå Bånd». Det var en hasardiøs
og på mange måter farefylt kappkjøring mellom
«Olava» og «Runn» - hver eneste dag.
Det var daglig avgang fra Langbrygga i Halden
akkurat på samme tid. Med topp damptrykk på
kjelen kappkjørte de utover til Hvaler og Strømstad. Folk sto på fjellknattene og heiet utover
Svinesund og i Gravningsundet. Det gjaldt å komme
først frem til anløpsplassene. Det var ikke uvanlig
at det også sto folk på bryggene og heiet da båtene
kom kjørende, praktisk talt side om side, med
vannet fossende om baugen. For den båten som
klappet til kaia først, var det om å gjøre å få flest
mulig passasjerer. Folk ble formelig dyttet og
skubbet om bord, slik at konkurrenten skulle bli
snytt for flest mulig betalende.
Det ble benyttet også andre knep i den harde
konkurransen. Det hendte ofte at selskapene, bak
hverandres rygg, engasjerte kjentfolk på Hvaler
som manøvrerte båtene utenom den vanlige
farleden, for på den måten å korte litt av på
strekningen. De hadde også enkelte ganger spioner
ute som foretok tellinger av passasjerantallet i håp
om at konkurr-enten hadde overskredet grensen for
det som var lovlig.
Konkurransen tiltok og «Olava» satte avgangstiden
fra Langbrygga til fem minutter før «Runn».
Skipperen på «Runn» reagerte med å bli
koffertbærer og støvsuge jernbaneperrongen i
Halden for hvalerreisende til sin båt.Etter at begge
båtene hadde vært innom Strømstad, måtte de
anløpe Herføl for tollvisitasjon. Det tok selvfølgelig
tid å legge til brygga..På en snedig måte hadde det
én gang lykkes «Olava» å engasjere en toller som
kunne foreta kontrollen om bord, slik at hun kunne

Man kan tenke seg reaksjonen på «Olava», da
båtene fosset mot Herføl, side om side, og en
motorbåt skar ut fra land og slapp om bord en toller
på «Runn», uten at hun i det hele tatt behøvde å
slakke på farten. Dette var forøvrig ikke den eneste
gangen «Runn» gikk av med seieren i det gigantiske
kappløpet om Singlefjordens «Blå Bånd».
Ingen potensiell hvalerreisende fikk være i fred. Da
togene kom inn til jernbanestasjonen, var skipperne
på plass for å kapre passasjerer nettopp til sitt
fartøy. Ledelsen i de to selskapene var ikke på
talefot, og ingen ville gi seg. Store deler av Haldens
befolkning og kanskje halve Hvalers fulgte med
smilende interesse dette rotteracet. Sirkuset tok
først slutt i 1932 da «Runn» fikk engasjement som
badebåt fra hovedstaden til øyene i Indre Oslofjord.
Kilder: Halden Arbeiderblad, Frank Kiel Jacobsen
og Arvid Johanson. Bøker og hefter av Ulf
Hjardar.
Morten Haneng
Mars 2015

«Olava» som innlandsbåten «Flora»
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«M/S Hvaler» fenget både unge og gamle
M/S Hvaler» var en av
mange attraksjoner
under Barnas dag på
Isegran 11. september.
Mange stakk innom for å
ta båten nærmere i øyesyn, både unge og gamle.
Skal man dømme etter
antall besøkende kan det
neppe vært tvil om at
interessen for maritim
lokalhistorie er stor i
Fredrikstad.
Av Stein H. Johansen
Morten Pedersen er ekte
Fredrikstad-gutt. Med seg på
sin vandring rundt om på
«Hvaler» har han med seg
sønnen Erik Ruben, fire år
gammel.
- Å ta en nærmere kikk på
«Hvaler» var et av punktene
vi satte strek under da vi så
programmet for Barnas dag
på Isegran. Erik Ruben er jo
bare fire år og forstår kanskje
ikke så mye av dette ennå,

MANGE MINNER: Synet av M/S
«Hvaler» vekker mange minne hos
Berit Fredriksen. Hun har familiemedlemmer har engasjert seg i
restaureringen av det stolte skip.
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DEN SKAL TIDLIG KRØKES: Pappa Morten Pedersen tok med seg
sønnen Erik Ruben (4 år) ombord på M/S «Hvaler» under barnas dag
på Isegran tidligere i høst. - Gode, gamle «Hvaler» er jo en båt de
fleste av oss som er oppvokst i Fredrikstad har et forhold til. Det er
lokalhistorie vi også bør involvere barna i, Sier Morten Pedersen.

men på den annen side, den
skal tidlig krøkes....., sier
pappa Morten. Lille Erik
Ruben synes åpenbart at
vandringen rundt på
«Hvaler» er spenn-ende.
Pappa må stadig svare på
podens nysgjerrige spørsmål.
- For egen del er jeg jo for
ung til å ha opplevd tiden da
«Hvaler» var i aktiv tjeneste.
Men deler av båtens historie
har jeg jo fått via generasjonen foran meg. Jeg vet at
«Hvaler» hadde en viktig
funksjon når det gjaldt
kommunikasjonen mellom
byen og øysamfunnet ute
skjærgården. Den gang var
det jo ingen fastlandsforbindelse – og de lokale
rutebåtene utgjorde jo
livlinen til de ute i skjærgården. Jeg synes det er
fantastisk flott at noen har
tatt ansvar for den gamle
båten – og at den om ikke
altfor lenge skal seile i kjente

farvann igjen. Jeg er sikker
på at det vil bli en stor
attraksjon både for oss som
bor her og for turistene,
avslutter Morten Pedersen.
I aktersalongen treffer vi på
kvartetten Berit Fredriksen,
Roald Fredriksen, Tom Bart
Hansen og Thomas Nilsen.
Alle har et forhold til båten
og de to sistnevnte er aktive
medlemmer i dugnadsgjengen.
- «Hvaler» er en båt jeg har
et nært forhold til – helt fra
barndommen. Hver helg i
sommerhalvåret tok vi båten
ut til Nedgården. Når jeg går
rundt på båten nå vekker det
minner. Den dagen båten
igjen er klar for å sette kursen
mot Hvalerskjær-gården ser
jeg fram til. Jeg følger godt
med i framdriften av arbeidet
og selv om det gjenstår en
god del beg-ynner vi jo å se
lyset i tunnelen, sier Berit
Fredriksen.

I løpet av de fem timene
«Hvaler» holdes åpen for
publi-kum har adskillige
nysgjerrige vært ombord på
omvisning. At både barn og
unge i tillegg til den eldre
generasjon besøker båten i et
såpass stort antall vitner om
at den maritime lokalhistorien er noe som fenger folk i
Fredrikstad.
Og når M/S «Hvaler» forhåpentligvis går fra kai om et
par år blir det i høyeste grad
en lokalhistorisk merke-dag
for Fredrikstad og Hvaler.

MANGE TOK TUREN: Mange tok turen innom M/S «Hvaler», både
voksne og barn. Det var et jevnt tilsig så lenge arrangementet pågikk.

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern
Foreningens årsmøte ble
avholdt i Stavanger 21. – 23.
oktober. Nærmere 100 delegater og observatører deltok
på seminaret som ble avholdt
på det vernede skipet MS
Sandnes ved kai i Stavanger
sentrum. Her var deltakerne
også innkvartert. Som
delegat for Stiftelsen DS
Hvaler deltok undertegnede.
MS «Sandnes»

Av Knut Alnæs
Årsmøtet valgte nytt styre for
2017. Som ny leder ble valgt
Morten Hesthammer, som til
daglig har sitt arbeid ved

Hardanger Fartøyvernsenter som
verftsformann. Det nye styret
konstituerte seg samme dag.
Hele styret er presentert på http:/
/norsk-fartoyvern.no/
Foreningen har for tiden 173
medlemsfartøy, og årsmøtet
klappet inn 7 nye medlemssøkere
som får medlemsstatus fra 2017.

Morten Hesthammer

Hovedtema for årsmøteseminaret var «Frivillig arbeid og
rekruttering» Det e en livlig
debatt som engasjerte mange.
For «gubbefaktoren» i fartøyvernet er svært høy, her trengs
det endring. Og mulighetene er
tilstede: Organisasjonen
«Frivillighet Norge» presenterte

tall som viser at andelen av
landets befolkning som deltar i
dugnadsarbeid er blant de
høyeste i verden, og økende!
Resultatet av debatten ble en
«smørbrødliste» med tiltak som
samme dag ble presentert på
foreningens nettsider.
Nasjonal Verneplan for Fartøy
2010-2017 var også blant de
saker som ble livlig debattert.
Store deler av planen er ikke,
eller bare delvis, gjennomført.
Planen blir nå evaluert. NFF har
ansatt egen prosjekt-medarbeider
som med finansiering fra Riksantikvaren skal lede arbeidet
med ny plan. Den vil bli gjort
gjeldende fra 2018.
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«Fredrikshald I» ved kai i Kristiansand.

Fredrikshald I

Fredrikshald Sømansforening
eier en gammel lastebåt som
heter Fredrikshald I.
Båten er opprinnelig fra 1890,
men er bygget om flere
ganger. Den ligger nå ved
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand.
Den er skrogmessig ferdig
restaurert, mens overbygg og
innredning gjenstår. Riksantikvaren har finansiert det
meste. Sjømannsforeningen
har sagt i fra til RA at de ikke
lenger har kapasitet til å fullføre prosjektet og er på jakt
etter andre som kan overta.
Av Thor W. Eriksen
Etter rapport av Thomas Olsen

Teknisk beskrivelse
Båten var opprinnelig glattdekket, men har seinere fått
påbygget overbygning med
båtdekk akter. Både maskineriog
innredning er akter, men det er
lugarer for mannskapet forut
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og innredning er akter, men det
er lugarer for mannskapet forut
Hele midtskipet er lasteområde.
Skipet er 25,8 m (88 fot) langt,
bredden er 5,24 m og dypgående
2,62 m.
Tonnasje 95 brutto tonn (brt) og
48 netto.
Nåværende motor er en Volvo
Penta dieselmotor på 355 HK.
Skroget var opprinnelig klinket,
men mange utskiftinger av
skrogplater har gjort at skroget
nå er sveiset hele veien.
Historien
Det var et ønske fra byens
kjøpmenn om å befrakte egne
varer mellom Halden og Oslo.
Det hadde til nå vært båter fra
Fredrikstad som hadde stått for
det meste av denne trafikken og
det ønsket de å fortsette med.
Fredrikstad Blad skrev at byens
herværende dampskipsselskaper
i

i verste fall kunne la Halden «gaa
helt du av ruten», men initiativtakerne lot seg ikke stoppe av
disse truslene og bygging av ny
båt ble igangsatt.
Fredrikshald I er et kystfraktefartøy som er bygget i stål ved
Nyland mek. Verksted i 1890.
Byggenr. 79. På folkemunne ble
den bare kalt «Eneren».
Samtidig med hjembyen endret
båten navn i 1928 og fikk da
navnet «Halden 1». Det var
dampdrevet fram til 1957 og
seilte for Halden Dampskipsselskap. Det gikk da i godsrute
mellom Halden og Oslo fram til
1957. Etter ombygging fikk også
båten sertifikat for 150
passasjerer.
1912 ble et ulykkesår for
Fredrikshald Dampskibsselskap.
Dampskibsselskap. Passasjerskipet Halden brakk propeller-

akselen og «Toeren» slo propelleren i en flytende tømmerstokk
med den følge at krumtapakselen
brakk. Den måtte også ha en
større kjelereparasjon.
Det var likevel havariet til
Fredrikshald I som var det mest
alvorlige. På vei mot Oslo 4.
september med en last cellulose,
sank fartøyet ved Belgen fyr
utenfor Fredrikstad. Skipet ble
hevet av Norsk Bjergningskompani og reparert ved Moss
Verft. Skipet var lastet med
baller på 125 kg, ca. 1/3 var
dekkslast. Det var antagelig
overlastet og stabiliteten var
dårlig. Da ballene på dekk trakk
vann økte vekten, båten fikk
slagside og gikk deretter rundt.
Dekkslukene var heller ikke
skalket. Det var ikke lastemerker
på båtene den gangen og ingen
kontroll med lastingen på
innenlandstrafikken.
Etter at fartøyet var reparert ved
Moss verft, forliste det igjen 4 år
seinere. På selveste 17. mai
grunnstøtte skipet på Ytre
Steilene i Oslofjorden. Det så
stygt ut, men dykkere kunne
konstatere at skroget var tett og
kunne trekkes av grunnen.
En annen dramatisk hendelse var
i 1940. Natt til 9. april befant DS
Halden 1 seg midt i begivenhetenes sentrum utenfor Oscarsborg. Da skipet nådde Drøbaksundet kl. halv fem, så skipperen
en mørk skygge i mørket, det var
«Blücher» ledefartøyet i den
tyske okkupasjonsflåten. Det ble
åpnet voldsomt ild fra kanoner på
begge sider av Halden 1. Skipper
Nils Gustavsen beordret rormannen til å holde hardt styrbord
for ikke å komme mellom slagkrysseren og Oscarsborg.Tross
manøveren ble båten rammet av
flere granater fra festningen.
Styrhuset og livbåtene ble
gjennomhullet av granatsplinter.

«Fredrikshald I» i tørrdokk og klar for sjøsetting.

«Fredrikshald I» fortøyes etter sjøsettingen.
Skipper Gustavsen ble truffet av
flere skudd, men klarte å føre
fartøyet inn til Drøbak. Han ble
transportert til Riks-hospitalet og
ble reddet av legene her. Han var
sannsynligvis den første krigsskadede som ankom
Rikshospitalet.
Det ble besluttet å legge ned selskapet i 1963. Utover våren 1964
ble eiendommene på lekterbrygga
solgt til Halden kommune og
selskapet ble endelig oppløstpå
generalforsamlingen i 1965.
Skipet ble solgt til partsrederiet
Pål Børnes & Ingolf Melkevik på
Sotra utenfor Bergen og bygget
om til motorskip. Det fikk nå

navnet «Sundbuen». Det fikk en
2cylindret 100 HK Union dieselmotor som var bygget i Bergen i
1943. Skipet fikk også nytt og
større styrhus, laste-lukene ble
høyere og forsterket og det ble
ny lastebom.
Allerede etter 4 års drift i 1961,
solgte eierne båten videre til Odd
S. Skimmeland partsrederi i
Mosterhavn i Sunnhordaland Den
fikk nå navnet «Solvang III»
Dette rederiet hadde fra 1930
hatt godsrute mellom Stavanger
og Bergen. De eide båtene
Solvang I, II og III. Solvang III
gikk i løsfart på hele norskekysten og hadde turer til både
Fortsettelse neste side
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Sverige og Danmark, men den
gikk mest på Østlandet. Fra
industristedene der ble det fraktet
stykkgods, kunstgjødsel, sement
og murstein mm. til Vest-landet
og nordover.
I 1965 ble Solvang III rigget om
for å overta ruten på Vestlandet
etter Solvang II. Fartøyet fikk nå
èn stor lasteluke, ny mast og
lastewinch. Motoren ble også
byttet ut med en ny 3-cylindret
Wickmann diesel på 225 HK.
Den gikk i fast rute mellom
Stavanger og Bergen i omtrent
10 år.
Tirsdag 18. november 1975
kunne Norsk Telegrambyrå meddele at fartøyet hadde kantret og
sunket i løpet av kort tid på Stavanger havn. Mannskapet som var
i gang med lastingen kom seg i
land, men de mistet alle sine eiendeler. De skulle ta ombord 5 tonn
rør i bunter på 2x2 og 1 tonn.
Pga. feil lasting og en winch som
røk, fikk båten stor slagside og
gikk rundt.Det var ingen
omfattende skader på skroget,

men skadene på styrhuset og
innredningen var så store at
rederiet bestemte seg for å
kondemnere skipet. Det ble nå
overtatt av forsikringsselskapet
og solgt til høystbydende for kr.
50.000,Kjøper var John Torkelsen fra
Mosterhavn i Bømlo. Båten ble
slept til Melandsvågen og
reparert på verkstedet O. Hallaråker & Sønner. Styrhuset ble
kledd med aluminium og innredningen fornyet. Båten ble satt i
drift i 1976 og fikk nå navnet MS
Jotor. Den gikk igjen på Vestlandet fra Sandnes i sør til Måløy
i nord. De fraktet alle typer gods
som jern- og stålartikkler, sandog lecaprodukter og tegl- og
murstein fra Sandnes til Bergen.
I 1984 ble skipet solgt videre til
Einar Sellevåg ra Gulen i Sogn og
Fjordane. De beholdt navnet og
fortsatte i rute på Vestlandet.
I 1987 ble det satt inn ny motor,
radar og autopilot. Den nye var
en Volvo-Penta AB på 365 HK.

I slutten av 80- årene ble konkurransen fra veitransport merkbar
og oppdragsmengden minket.
I 2005 ble Jotor solgt til
krabbefordelingsfabrikken Sigurd
Løkeland AS. Bedriften tok i
bruk fartøyet for å føre krabber
fra hele Sogn og Fjordane til
fabrikkanlegget på Atløy.
Båten fungerte godt, men ble
likevel videresolgt til Oslofirmaet
Kystperlen AS i 2006.
Bare måneder etter overtagelsen
ble den solgt videre til Fredrikshald Sømandsforening i Halden.
Fartøyet fikk tilbake sitt opprinnelige navn «Fredrikshald I». I
2011 ble fartøyet tatt opp på
Riksatikvarens verneliste. Den
seilte til Bredalsholmen Dokk og
fartøyvernsenter for restaurering. Båten er nå skrogmessig ferdig, men overbygg og
innredning gjenstår.
Sømandsforeningen i Halden har
meldt fra til Riksantikvaren om at
de ikke lenger har kapasitet til å
videreføre restaureringen.

Mannskapet, fra Fredrikshald Sømannsforening, som seilte båten fra Halden til Kristiansand.
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- 92 personer gir nå sin grasrotandel til
Av Knut Alnæs

DS Hvalers venner

Stadig flere av dere som har et hjerte for M/S
«Hvaler» støtter gjenoppbyggingen av båten
med «Grasrotandelen». For 2016 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 35.000,
og det er meget kjærkomne midler til vårt
arbeid. Tusen takk for det!
Mange lurer på hvordan denne ordningen
fungerer: I korte trekk går det ut på at hver
gang du spiller et spill i Norsk Tipping kan
5% av innsatsen gå til gjenoppbyggingen av
M/S «Hvaler». Det eneste du behøver å gjøre
er å gi beskjed når du spiller på et av spillene
til Norsk Tipping.
Det har ingenting å si om du taper eller
vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke
belastet noe for å være grasrotgiver. Har du
for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto, gir
Norsk Tipping fem kroner av innsatsen som
går direkte til vedlikehold og restaurering av
MS Hvaler, vel og merke hvis du gir beskjed
om at du ønsker det.
Slik gir du din grasrotstøtte til MS Hvaler
Når du skal levere spill må du gjøre
oppmerksom på at du vil være grasrotgiver
til DS Hvalers venner. Det kan være tilstrekkelig å oppgi bare «DS Hvalers venner», men
nedenfor finner du flere opplysninger som

Sikrer at kommisjonæren skal kunne registrere deg som grasrotgiver. Ta med dette neste
gang du leverer kupongen, så blir det satt
av penger til DS Hvalers venner for hvert
eneste spill du leverer heretter.
Du kan vise denne strekkoden:

32774993760641

Eller oppgi vårt organisasjonsnummer
9 9 3 7 6 0 6 4 1.
Eller gå inn på www.grasrotandelen.no
og registrere deg.
Her kan du også følge med på hvor mye
hver enkelt grasrotmottaker får!
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De gjorde brød av sten
- Litt om stenindustrien
på Hvaler

Steinhuggere på Hvaler på 1800 tallet. Barn jobbet også i steinbruddet.
Av Rolf E. Christiansen
Utover på 1800-tallet var det økende
etterspørsel etter bygningsmateriale , noe som i
første rekke skyldtes en kraftig befolkningsøkning og framveksten av byene i den vestlige
verden.
Allerede i 1840-årene hadde man begynt å ta
ut sten i det båhuslenske granitt-området.
Granitt er en silisiumrik (sur) bergart som
forvitrer sent, oftest grovkornet, dannet på mer
enn 10 kilometers dyp i samband med
fjellkjedefoldinger for 800 - 900 millioner år
siden. Den har den egenskap at den til vanlig
lar seg dele i to retninger vinkelrett på hverandre, kalt «busta» og «kløven». Busta stårkløven ligger. Disse egenskapene gjør at granitt
egner seg godt til bygningssten, vei- - kløven
ligger. Disse egenskapene gjør at granitt egner
seg godt til bygningssten, vei- og kaianlegg
m.m., der det stilles store krav til holdbarhet
og slitasje... For å dekke den økende etterspørselen måtte stenhoggingen effektiviseres,
og den fikk raskt et preg av stenindustri.
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Dette falt i tid sammen med et stort overskudd
på arbeidskraft både i Bå-huslän og her til
lands. Siden Østfold også ligger i et område
med granitt av ypperste kvalitet (det smålenske
granittområdet fra Iddefjorden til Moss), var
det nærliggende å starte stenhogging også på
norsk side, først basert på svensk kompetanse
og arbeids-kraft, men raskt ble stenhoggingen
også en viktig sysselsetting også for de norske et kjærkomment alternativ til fiske, sjøfart og
utvandring til Amerika. Det var først og fremst
i kystnære områder som Iddefjorden, Skjeberg,
Torsnes, Hvaler, Kråkerøy og Onsøy at
forholdene for stendriften lå best til rette, da
transport av sten over land var tungvint og
kostbart. Her kunne granitten mange steder tas
ut helt ned i strandlinja og greit lastes over på
stenskutene.I Hvaler begynte stenindustrien på
1880-tallet, da Halden Stenhuggeri kjøpte
retten til uttak av sten på gården Urdal, nord
på Kirkøy. «Granitten hadde ingen verdi for
bøndene den gang»,skrev Alfred Jensen fra
Kråkerøy, «og de var glad til hvis de fikk 3 øre
pr. løpende meter for kantstenen» Situasjonen
var utvilsomt den samme på Hvaler.

Virksomheten ved Urdal sysselsatte 30 arbeidere og det var da også først og fremst kantsten
til fortauer de produserte. Så gikk det bokstavelig talt slag i slag, med Dypedal Stenhuggeri
1894, Skjelsbo Stenhuggeri 1889, N.S. Beer på
Sand, Li og Vauer i 1895/96. Her ble det også
først produsert kantsten, deretter finsten og
engelsk buesten til Kristi-ania, Trondheim,
Ålesund, Danmark, Holland og Belgia, England
og Sør-Amerika. 1890-årene - og fram mot 1.
verdenskrig - var de gylne åra for stenindustrien. De største firmaene var Beer & Co.,
Dypedals Sten-huggeri, Hvaler Stenhuggeres
Produksjons-forening og Forsbergs Stenhuggeri.
De største bruddene var på Sand og Skjelsbo,
Dypedal, Li og Rødshodet/Røsshue (A/S
Granit, som også drev på Filletassen.)
1906 overtok Fredrikstad Stenhuggeri med C.A.
Forsberg som disponent både Skjelsbo og
Dypedal Stenhuggerier. Det ble først produsert
kant- og gatesten, senere også hoggen sten til
kaier og dokker, med brudd også ved Spjær,
Norderhaug, Ødegårdskilen, Lerdalen Sand,
Saltvik og Almvik.
De fleste stenhoggerne var tilflyttede. Eksempelvis var 42 av 58 stenhoggere i 1890 svenske av
fødsel, og mange kom fra bygdene på fastlandet. Å begynne som stenhogger krevde fagkunnskap. Det hadde svenskene. Dessuten
lokket lønna i Norge, som i snitt var høyere enn
i Sverige.
I motsetning til sagbruksmiljøet, som i sitt vesen
var paternalistisk, med bruksherren som
øverste «far» og arbeiderne som lydige
undersåtter, utviklet det eg aldri et tilsvarende
miljø blant stenhoggerne, selv om det naturlig
nok stod respekt av stenrederen. Likevel følte
stenhoggerne seg frie. Mange var unge, uten
familie, ansatt på 14 dagers kontrakter, holdt
redskap og betalte smeden selv. Ble de misfornøyd med rederen, tok de bare sin redskap

Steinen ble fraktet til vanns på seilskukter.
og tilbød sin tjeneste et annet sted. Blant disse
utviklet det seg et radikalt miljø, basert på
tidens idéer om frihet, likhet og brorskap og en
økende bevisshet om arbeiderens egenverdi. De
ønsket selv å påvirke sin arbeidssituasjon.
På 1890-tallet og fram mot 1. verdenskrig ble
det dannet fagforeninger på alle hvalerøyene
De fleste fikk rett nok kort levetid, men de
innvarslet noe nytt i samfunnet: Arbeiderne
ville selv ha et ord med i laget. Foreningene
sluttet seg til Norsk Stenhuggerforbund, der
C.E. Wallstrøm fra Skjelsbo spilte en sentral
rolle. I 1900 hadde forbundet 900 medlemmer.
Men perspektivet var videre. Den faglige
kampen ble også en politisk kamp. Allerede i
1894 ble Hvaler Stenhuggeriers Arbeiderforening dannet og i 1904 Hvaler Arbeiderparti. Det var med andre ord i stenhoggermiljøet den politiske arbeider-bevegelsen først
fikk fotfeste på Hvaler, slik som i de andre
«stenhogger-bygdene» i ytre Østfold.
Men livet var ikke bare arbeid. Den nye tid
krevde kunnskap, sosialt fellesskap og
samfunns-ansvar. De trengte et samlingssted.
Norges første Folkets Hus ble reist på Spjærøy i
1898. Her holdt, foruten arbeiderbevegelsens
foreninger og fagforeninger, også avholdsforeningen Verdandi og senere barnelosjen Fremtidshåp, en kvinneforening og en sykepleieforening, til. Huset er fortsatt i drift og står der
som et stolt vitnesbyrd om stenhoggertiden.
Tradisjonelt var Hvaler et konservativt
samfunn, lydig overfor øvrighet og redere.
Stenhoggerne med sine radikale idéer, ble et
forstyrrende element i dette bygdesamfunnet.
Men etter hvert som flere stenhoggere stiftet
familie, bygde hus og slo seg ned på Hvaler,
jevnet det hele seg mer ut. Konflikter var det
også mellom arbeiderne og stenrederne. I 1911
sa Beer sa opp alle med 14 dagers varsel. I
forbindelse med en streik i 1900 sies det:

Steinbrudd på Spjærøy. Bildet er fra 1966.
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Historien om D/S “Bravo”
Første norske båt gjennom Panamakanalen
Fortalt av Finn Gjerløw Engebretsen

«Bravo» ble bygd på Fredrikstad Mekaniske Verksted
(Bnr. 120) og sjøsatt 16.juni 1908. Bare vel en måned
senere, 20.juli, ble den overlevert A/S Bonheur (Fred
Olsen & Co) Oslo. Den var på 2.150 t.dw og utstyrt
med en tresylindret trippel ekspansjons dampmaskin på
181 NHK av FMV’s konstruksjon. Videre leverte
verkstedet de to kullfyrte ildrørskjelene, hver med tre
fyrganger. Farten var 10 knop.
«Bravo» var den største båten som var bygd ved
Fredrikstad Verksted til da. Den ble bygd som
kombinert passasjer og lastebåt med en rekke lugarer
for inntil 30 passasjer på hoveddekket. Brua var åpen,
men med seildukstak som værbeskyttelse og med en
bestikklugar i akterkant. Mannskapsinn-redningen var
forut under bakken, en overlevning fra seilskutetidens
ruff. Den var imidlertid utstyrt med elektrisk lys.
«Bravo» ble bygd for rederiets kombinerte passasjer og
lastelinje mellom Christiania, Øst Norge og London. Her
opprettholdt den en 14-daglig rute med avgang
Christiania annenhver fredag kl 1000. Kaiplassen i
London var i Surrey Comercial Docks og derfra var
avgangen annenhver fredag etter-middag. Som regel ble
det lastet kull i en eller annen nord engelsk havn, og på
hjemturen ble også Drammen anløpt. Billettprisen på
1.kl var kr 72,80 inkludert kost.
I midten av april 1915 åpnet «Bravo» Fred. Olsens nye
Pacificlinje til USA’s vestkyst via Panamakanalen, og var
rederiets, og Norges, første båt gjennom kanalen.
(Panamakanalen ble først offisielt åpnet i 1920 etter at
prøvedrift ble igangsatt høsten 1914.) «Bravo» var
tilbake i Kristiania 17.juli
1915 etter en 4 måneders rundtur til San Francisco, og
losset korn, kaffe og tørkede frukter. På returreisen til
sin andre rundtur måtte den seile den lange veien rundt
Sør Amerika gjennom Magellanstredet fordi kanalen var
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stengt av et jordras ved Culebra Cut. Den forlot San
Francisco 16. september og kaptein Erik Thomle sendte
et telegram til rederiet og ba om instrukser da han ble
stoppet av raset.
Det sies da at Fred. Olsen selv forfattet svartelegrammet med ett ord: ”Proceed”, med en lakonisk
bemerkning om at da kunne jo Thomle selv velge om
han ville gå nordenom eller søndenom! «Bravo» kom
hjem via Magellan-stredet, men ikke uten viderverdigheter. Bunkerskapasiteten var jo slett ikke
beregnet for en slik distanse! «Bravo»’s bunkerskapasitet var 40 tonn og i tillegg lastet de bunkers på
dekk slik at de hadde nok til 20 døgns seilas, mye mer
enn båten opprinnelig var bygd for. Første bunkersstopp
var Seput i Chile og deretter nådde de Rio de Janeiro,
men da var bunnen så tilgrodd at de kun gjorde 6 knop.
Lille julaften ankom de Las Palmas og i begynnelsen av
februar 1916 seg de inn på Kristiania havn etter 4 ½
måneds seilas!
Senere i 1916 solgte Fred. Olsen «Bravo» til Sig.
Bergesen i Stavanger som ga den navnet «Barfond».
Sommeren 1924 kjøpte Fred Olsen & Co båten tilbake
og ga den igjen sitt gamle navn med romertall I bak.
«Bravo I» ble nå satt inn i fruktfarten på Middelhavet.
I mellomkrigstiden ble den noe ombygd og modernisert
med en mer utpreget bakk og et poopdekk med et lite
dekkshus. Den ble også utstyrt med radiotelegrafi.
Dødvekttonnasjen økte til 2.500 t.dw.
«Bravo I» lå mye i opplag i Oslo i 1930-årene.
I februar 1938 opplevde den et voldsomt uvær mellom
Kristiansund og Ålesund. Den kom inn i en haglebyge
med lyn og torden og lynet slo ned i radioantennen med
et voldsomt brak. Radiorommet ble fullstendig ødelagt
og alle kompassene ble satt ut av spill.
«Bravo I» ankom Oslo fra Lisboa 31.mars 1940 og lå
der når krigen kom. Tyskerne rekvirerte den allerede

17.april og den gjorde noen turer til Tyskland, men ble
så returnert til Fred. Olsen i juli. Den gikk dels på
Tyskland og dels på Nord Norge under krigen med
norsk mannskap. «Bravo I» hadde et par
grunnstøtinger: i Svelvikstrømmen 21.januar 1941 og
ved Bodø 4.februar 1945. Ellers satte den en egenartet
rekord ved å bruke et halvt år – fra august 1944 til
februar 1945 på en reise fra Oslo til Bodø! Det gjaldt å
lure tyskerne og holde seg unna krigshandlinger for å
bevare båten til freden kom. Etter grunnstøtingen ved
Bodø ble den til slutt brakt flott og seilt sørover i en
langsom konvoi med sterk tysk eskorte. 5.april ble
denne konvoien angrepet på Folla av den norske ubåten
”Utsira” på dens aller siste tokt under krigen, og det var
nære på for «Bravo I».
Etter krigen ble «Bravo I» som nå var rederiets eldste
skip, reparert ved Fredrikstad Mek Verksted
I september 1945 ble den satt i fart på Portugal og Sør
Spania som linjens første, og eneste, skip. 15.desember
1945 kom den til Oslo som Fred Olsens første julebåt
etter krigen for å losse noe stykkgods fra Valencia. På
forhånd hadde den losset 14.000 kasser appelsiner i
Trondhjem, som skulle dekke behovet i Trøndelag og
Nord Norge, pluss noen tusen kasser i Bergen.
17.mai 1946 lå den i Genova og det var stor feiring om
bord for alle nordmenn i havnebyen. De var 28 til

bords i spisesalongen og da kom det jo godt med at
«Bravo I» opprinnelig hadde hatt stor
passasjerkapasitet.
«Bravo I» ankom Oslo om kvelden 23.mai 1947
medbringende kistene til minister Wedel Jarlsberg og
frue som begge døde under krigen. Kistene hadde stått
i et kapell i Lisboa, men først nå var det lykkes å få
skipsleilighet hjem til Norge.
I slutten av juli 1949 gikk «Bravo I» i opplag på
Ålebukten ved Gressvik, et steinkast unna verkstedet
som hadde bygget båten 41 år tidligere.
På den aller siste rundturen til Middelhavet fraktet
«Bravo I» 1800 tonn karbid til Venezia. Deretter lastet
den appelsinpulp i Messina, 1300tonn bly i Cartagena
og alfagrass og kork i Sevilla.
«Bravo I» var nå det desidert eldste fartøyet i Fred.
Olsens flåte, og 20.april 1950 forlot den Oslo for siste
gang, og under tysk flagg, etter å ha blitt solgt til
Reederei Paul Zoeke, Lubeck (hjemmehavn Hamburg)
for GBP 12.500, uten navneendring. Rederiet gikk
konkurs i 1953 og Landesbank und Girozentrale
Schleswig-Holstein solgte båten i 1954 til W. Ritscher,
Hamburg - Harburg for opphugging. Ex «Bravo I»
ankom Harburg 26.juli 1954.
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«Stenhuggerne arbeider under ulige gunstigere
Livsvilkaar end andre Arbeidere. De har
arbeide Aaret rundt. De er sine egne Herrer
omtrent, idet de kun lader seg thyrannisere af
Fagforeningen, gaar til og fra Arbeide naar de
elv ønsker, arbeider saa meget eller saa lidet
som de selv vil, og er under arbeidet
uafhengige af hverandre.»
Ved Aarhundreskiftet heter det « at Aarsfortjenesten for en almindelig , jevn, stenhugger nu dreier seg om 1000 á 1200 Kr,
medens enkelte særdeles flinke og kyndige
Arbeidere tjener op til 1400 á 1700 Kroner». Da
snakker vi om 8 - 10 m kantsten pr. dag. Dette
var en god del mer enn arbeidsfolk tjente den
gang, men så skal det legges til at
stenhoggeryrket var uhyre slitsomt, med arbeid utendørs i bitende sno og kulde om vinteren, til solvarme dager under et skarve seildukstak om sommeren. Arbeidsdagen var12
timer,ofte mer, om vinteren i lys-skinnet fra ei
parafinlampe morgen og kveld. De fleste ble
tidlig kroket av gikten og hendene sprakk opp.
Da var det å gni bek inn i sprekkene.
Stenhoggerne jobbet akkord. Guttepjokkene
begynte i fjellet for å hjelpe fedrene med akkorden fra de var 10-12 år gamle, oftest ved å slå
minehull. Etter skoletid var det rett i «fjellet».
Leksene fikk en gjøre senere - om en orket da

På Hvaler var det imidlertid slik at en gikk på
skolen annenhver dag.
Etter 1. verdenskrig kom nedgangstiden med
arbeidsledighet og økonomisk krise. Det ble
derfor satt i gang nødsarbeid, og i denne
perioden ble flere av de viktigste veiene på
Hvaler anlagt, og det ble produsert sten for
lager med kommunal garanti. I de vanskelige
periodene på 1920 -30-tallet viste sten-hoggerne
at den gamle solidaritetstanken fremdeles var
levende, ved at de hjalp de mest vanskeligstilte
av kameratene og deres familier økonomisk.
I slutten av 30-årene foretok Fredrikstad
Granitkompani stenprøver på Tisler, og Norsk
Labrador prøvde seg på Søndre Sandøy.
Båndgneis herfra ble brukt til Blå Grotte i
Fredrikstad og Oslo Rådhus. Så kan vi jo sende
en ærbødig tanke til stenhoggerne fra Hvaler
neste gang vi beskuer disse bygningene.
Som i de andre stenhoggerbygdene, ebbet også
stenindustrien på Hvaler ut i 1960-årene, men
Otto Frantsen, som arbeidet for Fredrikstad
Stenhuggeri, som den aller siste, hogg store
valser i granitt for Borregaard på Dypedal
inntil 1980. Da var stenhoggerepoken på Hvaler
uvegerlig ved veis ende, en virksomhet som
økonomisk, sosialt og kulturelt har satt sine
dype spor i hvalersamfunnet.
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Viktig støtte til restaureringen
av M/S «Hvaler»
Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker for all støtte som er gitt til
restaureringsarbeidene andre 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:
Sparebankstiftelsen DnB
John Eugen Arnesen
Hvalers venner
Riksantikvaren
Fredrikstad kommune
Verktøy og Maskin A/S

kr. 1.000.000
kr. 100.000
kr.
50.000
kr. 340.633
kr.
10.000
kr.
10.000

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Styret i Stiftelsen
D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers
venner

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å
tavare på og gjenskape verdier knyttet til vår
unike kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten «Hvaler» er stiftelsens første og viktigste
oppgave.

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 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
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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

Stiftelsen D/S Hvaler

D/S Hvalers venner

Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 957 62 251
Internett: www.dshvaler.no
Email: knut.alnaes@dshvaler.no
Bank: 1000.14.12952

Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 908 24 583
Internett: www.dshvaler.no
Email: post@dshvaler.no
Bank: 1111.10.06638
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