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Reiste tilbake i tid med «Hvaler»
Torgil Johnsen
forteller om
båtbygging,
sveising og
klinking

Å få oppleve en “dame” på 125 år flytende i sitt
rette element er ikke hverdagskost - ei heller for
skolebarna i sjøfartsbyen Fredrikstad.
Men “Hvalers” entusiaster lot drøm bli virkelighet!
Side 3


HALVSTIKK OG PÅLESTIKK: - Åssen fortøyer
man egentlig ei stor skute som “Hvaler”? undret
Oskar Torgersen, Peder O. Stene, Sunniva Størdal,
Ali Hamsa og Louise Selvaag mens de forsøkte seg
på de ulike knutene her på “Hvalers” fordekk.

Medlemsregisteret
D/S Hvalers Venner har ca 700
støttemedlemmer, ca 40 andelseiere
og ca 60 forretningsforbindelser. Det
er kun støttemedlemmene som skal
betale medlemskontigenten på 300
kr pr. år, hvor faktura sendes ut
sammen med julenummeret av avisa.
Andelshavere og forretningsforbindelser får avisa gratis. Av de 700 støttemedlemmene er det ca 500 som
betaler kontigenten. Noe skyldes at
vi ikke har rett adresse , noe som vi
kontinuerlig retter opp i registeret når
får avisa i retur. Det vil spare oss for en

del jobb og ekstra porto om medlemmene melder adresseforandring når
de flytter. I styret har vi de siste 2 årene
jobbet for å få oppdatert medlemsregisteret vårt og lage et bedre og lettere
system for å innkreve kontigenten. Vi
har derfor innført et såkalt KID-nr på
fakturaen som benyttes ved betalingen i nettbanken. Vi er klar over at en
del av våre medlemmer ikke er helt
fortrolig med nettbank og bruk av
KID-nr, men dette må brukes for å
få registrert betalingen. Vi vil derfor
be alle om at alle benytter KID ved
betaling av kontigenten og heller be

om hjelp fra familien eller andre hvis
de ikke får det til.
Så er det nok slik at mange gjennom
flere år har fått tilsendt avisa uten å
betale kontingent. Ved utsendelse
av denne avisa vil det ligge ved en
purring av kontigenten. De som da
ikke vil betale tolker vi som at de ikke
ønsker å være medlemmer lenger
og ikke ønsker tilsendt avis fra D/S
Hvalers Venner. De vil da bli slettet
fra medlemsregisteret og får fra 2018
ingen avis.
Av Steinar Haugsten,
sekretær D/S Hvalers Venner

Mindre statlig støtte – stor innsats
Den sterke prioriteringen av fartøyvernet i statsbudsjettet som vi opplevde i 2016 ble en engangsforeteelse.
Riksantikvarens budsjett på 60 millioner dekker i 2017 kun 21 % av den totale søknadsmassen. For av de
240 vernede skipene som står på Riksantikvarens liste, var det 154 fartøyer som hadde søkt om til sammen
285 millioner kroner. For oss som ikke har store inntektsbringende aktiviteter foreløpig, er dette en stor
utfordring. Likevel, vi har god fremdrift, og vi trives utrolig godt med vårt arbeid. Og vi er glade for den
flotte støtten våre medlemmer i Hvalers venner gir oss hvert eneste år.
Til videre arbeider på Hvaler fikk vi tildelt 408.000 statlige kroner. Midlene er øremerket gjenoppbygging av det
tidligere livbåtdekket. Dette ble revet før Hvaler ble satt
inn i hallen på Seut i 1996. Det var for lavt under taket
i hallen til å få skuta inn ellers. For øvrig var rustangrepene betydelige, og gjenoppbygging ble vurdert som
eneste alternativ. Nå er planene for arbeidene behandlet hos Riksantikvaren, og stålarrangementet allerede
prefabrikert hos Jotne /Fremo. Planlegging og forberedelser har vært tidkrevende for dugnadsgjengen, men vi
tror det skal bli et resultat vi kan vise frem til alle med
stolthet!
Med ikke mindre stolthet viser vi gjerne også frem de
nybygde mannskapslugarene og byssa! Med gaven fra
Sparebankstiftelsen DnB på kr. 1 million som vi mottok
før jul, har vi sluttført trearbeidene. Dugnadsgjengen
utfører all overflatebehandling, og i høst vil varmeanlegg
og mange andre detaljer komme på plass.
Vi har en fantastisk dugnadsgjeng som ukentlig møter
opp i all slags vær på Isegran. Og vi har vært så heldige
å få god tilvekst av bl.a. svært kompetente håndverkere,
lærere og maritimt personell. Vi har måttet stanse kjøp
av tjenester til rørarbeider i maskinrommet, men nå

viderefører vi noe av dette med egne krefter! Det kan du
lese om i egen artikkel i dette bladet. Vi har også gjort
en del endringer ved produksjonen av vårt informasjonsblad. Eivind Wiklund som stilte opp på kort varsel
og redigerte vår forrige utgivelse vil vi gjerne takke for
innsatsen.
Rekruttering til dugnaden er god, og interessen for MS
Hvaler er stor. Men vi har også et ansvar for å formidle
det vi gjør, og ikke minst hvorfor vi gjør dette, til barn og
ungdom. Vårt initiativ overfor Gudeberg skole førte til
at to 5. klasser nå har fått undervisning hos oss. Planlagt
og gjennomført av – ja nettopp: dugnadsgjengen! En
krevende aktivitet i tillegg til andre dugnadsoppgaver,
men den gleden vi opplevde blant elevene ga oss alle
energi!
Og hvem tenker vel da på statsbudsjettet?
God sommer!

Knut S. Alnæs
Leder av stiftelsen D/S Hvaler

REDAKSJONSKOMMITE
Informasjonsbladet utgis av Stiftelsen D/S Hvaler og Stiftelsen D/S Hvalers Venner.
Postboks 907, 1670 Kråkerøy.
Redaksjonsmedlemmer: Per-Arild Andersen 908 24 583, Thor Willy Eriksen 926 05 067, Bjørn Sandhaug
95905215, Eine Wiklund 909 10 575, Stein H. Johansen 466 40 752. Redaksjonen avsluttet 05. juni 2017.
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Gudebergelever fikk en
uforglemmelig skoledag

REISTE TILBAKE I TID: - Kult å få oppleve båten “Hvaler”! syntes elevene i klasse 5A fra
Gudeberg. Her sammen med kaptein Eine Wiklund.

- Skal den oppvoksende slekt
forstå framtida må de ha kunnskap om fortida, resonnerte
dugnadskorpset på Isegran.
Og tok likeså godt med seg
klasse 5A ved Gudeberg på en
drømmedag forleden.
Tekstog bilder:
ARNE BØRRESEN

- Vår nære kulturhistorie
- Elevene er i hundre! De er engasjerte,
de stiller spørsmål og er oppriktig
interessert i dette 125 år gamle fartøyet
som i mange generasjoner forbandt
Hvaler-øyene med Fredrikstad, forteller
stiftelsesleder Knut Alnæs mens et
knippe unge gjester flokker seg rundt
ham. Restaureringsgjengen på “Hvaler”
har siden den lange rehabiliterings-reisen startet i 1993 hatt utallige besøk.
Men å ta i mot skoleklasser er nytt,
framholder Alnæs:
- 5A fra Gudeberg er først ut - ja. Men
helt sikkert ikke den siste klassen. Ideelt
sett bør flest mulig barn og ungdommer få oppleve dette fartøyet som
hadde en svært sentral plass i vår nære
kulturhistorie. Tenk; “Hvaler” var i seg
selv veien til øyene! poengterer Alnæs

BYSSEGUTTER
PÅ LAND: Pølser hører med
når vi får barn på
besøk! fastslo Per
Arild Andersen og
Torgil Johnsen

mens Per-Arild Andersen og Torgil
Johnsen trakterer de håpefulle med
grillpølser og brus.
Eine - en skipper på ornt`li!
Under den alternative skoledagen på
Isegran-basen fikk Gudeberg-elevene
innføring i såvel restaureringsarbeidet
og framdriften som “Hvaler”s betydning for lokalsamfunnet her ute i Ytre
Østfold. Som båtsmenn, maskinister
og styrmenn fikk 12-13-åringene prøve
alle fagene ombord.
- Kult å få møte en skipper på ekte!
Tenk at mannen som står foran oss her
har kjørt denne båten! gestikulerte Pernille Gabrielsen og Sigurd Jarild i det de
fikk møte en av de aller siste kapteinene
på den legendariske “Hvaler” - nemlig
Eine Wiklund (75).
Wiklund: - Dette var min arbeidsplass
inntil vi hadde vår siste tur på ruta
Hvaler-Fredrikstad for snart 40 år

GIVENDE: Stiftelsesleder Knut Alnæs,
Gudeberg-lærer Mette Gjerløw og elevene
Herman Bakken, Adele Utberg og Teodor
Moberg Ahlsen hadde alle en uforglemmelig “Hvaler”-dag på Isegran.

siden. En fantastisk tid må jeg si... Og
her ser dere roret. Det er ikke båtens
første, men ble likevel montert så tidlig
som i år 1900. Da var båten bare åtte år
gammel! forteller en engasjert Eine.
- Kommer du til å tre inn i skipper-rollen når båten igjen skal seile om ikke
veldig lenge?
- Det tror jeg vel neppe. Skjønt - en
skal aldri si aldri! humrer den erfarne
sjømannen som har vært med i restaureringsteamet siden båten ble satt på
land på Seut i 1995.
Et årstall - eller enda mer konkret en
dato - for re-innvielsen av passasjerbåten som hadde sin stabelavløpning
ved FMV i 1892 har Knut Alnæs & Co.
foreløpig ikke.
- Men det vi kan si er at det nå går fort
framover med oss. Etter at vi fikk en
million kroner av Sparebankstiftelsen har Hardanger Fartøyvernsenter
og Maritime Center her på Isegran
tatt jobben med å ferdigstille mannskapslugarene. Samtidig får vi snart
også et prefabrikert akterdekk fra
Jotne-Fremo ombord. Store ting skjer!
smiler en fornøyd Knut Alnæs - stadig
med interesserte barn rundt seg.
3

Viktig hjelpemiddel: Hjelperen fra Hardanger Fartøyvernforening, Arne Jostein Jensen, studerer gamle bilder fra «Hvaler» Det er et viktig
hjelpemiddel når «Hvaler» skal gjenskapes slik den var i 1948.

Hjelperen fra Hardanger

Uten gode hjelpere med kompetanse, kunnskap og
erfaring hadde restaureringen av «Hvaler» vært en
nærmest umulig oppgave. En av dem det har blitt
trukket store veksler på og som har gjort en
uvurderlig jobb er Arne Jostein Jensen (53) fra
Hardanger Fartøyversenter.
Tekst og foto : Stein H. Johansen

Det har blitt flere turer fra Norheimsund til Fredrikstad
for Arne Jostein i løpet vav de siste to årene. Vi treffer
ham midt under en arbeidsøkt ombord på «Hvaler». I
aktersalongen studerer han gamle bilder med skarpt blikk,
mens han klør seg grublende på hakespissen.
Mye «etterforskning»
-Det å finne ut hvordan båten var i 1948, til minste detalj,
er en stor og avgjørende jobb. Riksantikvaren er knallhard
i sine krav på dette området. Selv de minste skruer skal
være «identiske», sier Arne Jostein på klingende
Hardanger-dialekt.
-Gamle tegninger, fotografier og det snakke med folk
Siste økt: Arne Jostein Jensen var inne i sin
siste økt da vi besøkte han på «Hvaler ». Her i
trappen ned til aktersalongen - som forlengst er ferdig.
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som kjenner båten fra glansdagene er de viktigste kildene
når man skal gjenskape «Hvaler» slik den framstod i 1948,
legger han til.
-Det sier seg selv at dette er en møysommelig og tidkrevende jobb. Her kan det ikke slurves.
Arne Jostein Jensen er utdannet snekker, men gjennom
mange år har han spesialisert seg på å restaurere gamle
båter.
-Vi har et levende og spennende miljø i Hardanger
Farøyvernsenter. Opp gjennom årene har man jo tilegnet
seg mye erfaring når det gjelder denne type jobber.
-Klart det var moro å bli spurt om å bidra her i
Fredrikstad. Jeg er overbevist om at resultatet blir bra når
vi omsider kan sette sluttstrek, men fortsatt gjenstår jo
ganske mye arbeid, sier Arne Jostein.
Mye tankevirksomhet
-En stor del av jobben består faktisk av tankevirksomhet.
Det er mye man lurer på og som man må finner løsninger
på. Men når man har lurt, tenkt og sjekket lenge nok finner man alltid ut av det. Da er det greit og man kan sette i
gang med den fysiske jobben, sier Arne Jostein.
-Det er ikke rom for slurv i et slikt prosjekt. Det brukes jo
store midler – også fra det offentlige. Og Riksantikvaren
følger oss med falkeblikk. Vi gjør vårt ytterste for å få
med alt. Selv de minste detaljer. Selv maler-arbeidene er
viktige. Det går med et betydelig antall liter – og det må
gjøres skikkelig. Det var stil og «finish» i mange av båtene
som gikk langs kysten – og det må vi gjennskape også på
«Hvaler».
Lokale hjelpere
Arne Jostein Jensen ble hyret inn for å hjelpe til på «Hvaler» for omlag to år siden. Siden da har det blitt flere turer
til Fredrikstad og Isegran.
-Det første vi startet på var aktersalongen. Den er forlengst ferdig og det er mange som har bidratt til at den

System i kaoset: Det kan virke kaotisk rundt Arne Jostein og Bård
når de jobber på «Hvaler», men de to håndtverkerne har i høyeste
grad system i rotet.

har blitt identisk med slik den var i 1948. Dere har mange
entusiastiske og dyktige medspillere her i Fredrikstad.
-Min jobb har jo gått litt i rykk og napp. Nå er jeg stort
sett ferdig med det jeg kan bidra med, sier Arne Jostein
i det han åler seg langs skottene i forskipet og plasserer
skruene akkurat der de skal være.
Arne Jostein er ikke alene. Som medhjelpere har han med
seg de lokale karene Bård Johansen og Tom Hemreus fra
Maritime Center Fredrikstad AS.
-Å jobbe sammen med Arne Jostein er både spennende,
morsomt og lærerikt. Her får vi tilegnet oss kunnskap
som vi ellers ikke hadde fått. Og forhåpentligvis er dette
noe som kan komme båtmiljøet på Isegran til nytte i årene
som kommer, sier Bård Johansen som var i full sving sammen med hjelperen fra Hardanger da vi var på besøk.
Arne Jostein er ferdig for denne gang, men kanskje er
han på plass når trossene løsnes og en nyrestaurert «MS
Hvaler» legger ut på jomfruturen om et par år. Håpet er at
det meste skal være klappet og klart når «Tall Ship Race»
kommer til Fredrikstad i 2019, men det gjenstår å se.

Sponsoreffekter

«Ut ælva» Kr. 1000,-

«Ved Homlungen» Kr. 3500,T-skjorter dame/herre Kr. 200,Caps 150,-
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Gunnat Johansen og Per Arild Andersen.

Gunnar Tiben vasker hovedmotoren med parafin.

Leif Vegelbo maler lugarene.

Dugnad vinter/vår 2017
Det har vært et aktivt og godt halvår for Stiftelsen. Det er skapt et godt og hyggelig miljø for dugnadsarbeide, og vi får stadig nye medlemmer i gjengen. Vinteren har vært ganske mild, det har gjort utendørsarbeidet lettere. Nye presenninger for tildekking av båten er på plass. Det viktigste som har skjedd i vinter
er innredning av forskipet, nå er dørken, kledning av skutesidene, lugarer og bysse ferdig.
Det gjenstår mye malerarbeide og andre detaljer. Livbåtdekket er påbegynt, styresystemet er i arbeid.
Detaljer i maskinrommet kommer på plass og deler til hovedmotoren overhales.
Tekst og foto:
THOR WILLY ERIKSEN

Tildekking
Hele høsten 2016 har det vært arbeidet
med stativer for presenninger. Først på
nyåret var alt på plass. Det har vært
mye arbeid, men dette skal brukes
i mange år fremover. Tore Haraldsen
har stått i spissen for de praktiske
arbeidene. Presenningene er«skreddersydd» med tak og sidevegger.
Sideveggene ble fjernet da våren kom.
Nå kan vi også stå under tak å gjøre
forskjellig arbeid selv om været er dårlig.
Fordekket
På fordekket er det en luke 800x800
med karmer. Denne gir tilgang til
«storisen» forut. Det skal også være
nødutgang med rømningsvei gjennom
gangen i lugarområdet og opp en
leider til luka. Luka og karmene er av
stål, lokket er ganske tungt og vil være
vanskelig å åpne innefra. Vi har nå
laget et nytt lokk i aluminium, vekten
er redusert med ca. 60 %. Noen detaljer
med håndtak for festing gjenstår.
Hoveddekket på Hvaler er av tre og må
behandles for å holde tett. Med den fine
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Lunch på brygga.

innredningen vi nå har i både for- og
akterskip, ville lekkasjer i dekket være
katastrofalt. Steinar Haugsten vasker
dekket før det blir satt inn med rå
linolje iblandet tjære og noe terpentin.
Seinere må dekket settes inn med salt
og vannes jevnt. Glommavannet er
det lite salt i som kjent, så derfor settes
dekket inn med salt.
Forskipet
Det ble skrevet en del om innredning i
forskipet i siste nr. av avisa vår.
Undertegnede har laget tegningene

etter samarbeid med Eine Wiklund og
andre «vitner» vi har vært i kontakt
med. Tekniske detaljer har vært
diskutert med Knut Alnæs og Steinar
Haugsten. Nå er innredningen snart
ferdig, arbeidet er utført av Arne Jostein
Jensen fra Hardanger Fartøyvernsenter,
med assistanse fra Maritime Center
Isegran. Arbeidene er finansiert med
midler fra Sparebankstiftelsen DNB,
mens Jotun sponser all maling.
All kledning og alle skott er laget av
furu og kledd med huntonitt plater.
Hvaler var en «arbeidshest» og ingen

ne.

Innredning i forskipet.

luksusbåt. Det som gjenstår er dørene,
lister og en del detaljer her og der. Døra
til byssa var tatt av hengslene, de andre
dørene var på plass, men de var nesten
alltid åpne. Maling og sparkling av hele
innredningen er en stor jobb. Det er
Tom Bart Hansen, Jan Fagernes og Leif
Vegelbo som gjør det meste av arbeidet.
De gjorde det samme arbeidet i aktersalongen med et flott resultat.
Det vi først reagerer på når vi kommer
inn i forskipet er hvor trangt det er.
Det er små lugarer og lavt under taket.
I byssa skal det være en liten vedovn.
Røykrøret går skrått mot senter av
båten, gjør noen knekker under dekk
før det går gjennom hovedekket og opp.
Etter samtaler med Sjøfartsdirektoratet
viser det seg at vi ikke får lov til å fyre
i ovnen. Brannsikkerheten er ikke god
nok etter moderne regler.
Aktersalongen
Som tidligere omtalt er innredningen i
aktersalongen ferdig, arbeidet er utført
av Hardanger Fartøyvernsenter med
hjelp fra Maritime Center Fredrikstad.
Maling og sparkling har vi gjort selv.
Til benkene i salongen skal det
være puter i brunt skinn, disse er
laget av Mette Johnsbråten i Mettes
Møbelverksted. De er nå ferdig og
resultatet er vakkert etter vår mening.
Vinterstid og når været er dårlig, har vi
lunchpause i aktersalongen. Putene må
beskyttes med trekk for at vi ikke skal
skitne dem til.
Trappa ned til salongen er lakkert
to ganger av Leif Vegelbo og ansees
som nesten ferdig. Det mangler bare
messing lister som skal monteres i
forkant på hvert trinn

Lugar akter Sb.

Skylightet på akterdekket har fått
nytt stålgitter. Dette er beskyttelse så
ingen skal gå gjennom glasset ved et
uhell, eller at glasset kan knuses. Tor
Christiansen har gjort denne jobben.
Maskinrom
Det er mye forberedende arbeid som
skal gjøres før hovedmotoren er klar.
Vi har sagt opp de gamle lokalene på
Jotne, tidligere FMV. Ole Jelstad og
Terje Haraldsen jobber med overhaling av motordeler. Det arbeides
med rengjøring av HVM og det
gjøres forberedelser til montering av
eksosmanifold og innsugningsmanifold. Gunnar Tiben, Arne
Johansen og Arne Olsen tar seg av
denne jobben. Tore Haraldsen og
Ronny Karlsen har lagt opp lufterør
fra kloakktankene under dørken i
aktersalongen og opp til toppen av
skorstein. De holder også på med
lufterør fra dieseloljetankene til
over brodekket. Startluftflaskene i
maskinrommet er montert og det
arbeides med tilpassing av startluftventiler på flaskene. Engelsviken
Slip har ferdigstilt lensesystemet og
rørsystemet på dieseloljetankene.
Dagtanken for diesel er snudd, slik at
den har samme posisjon som

Maskinrom.

«i gamledager». Dette etter pålegg fra
Riksantikvaren.
Vi har fått avtale med elektriker som
skal starte monteringsarbeidene i
september. Han heter Helge Øverbø, og
er eier av slepebåten Ørnen, som
går i Telemarkskanalen. Dette er en
vetreranbåt som også er på riksantikvarens liste over vernede skip. Vi er
godt fornøyd med denne avtalen, og
Helge var på befaring på Isegran i april.
Styrhuset
Styrhuset ble løftet ombord i Hvaler før
vi arrangerte sponsordag og åpen dag
for publikum 11-13 september i 2015.
Det tok litt tid før vi fikk riktig høyde
og plassering langskips. Styrhuset er nå
riktig plassert og foreløpig festet med
4 bolter fra undersiden. Innredningen
i styrhuset er tegnet, men ikke endelig
godkjent av Riksantikvaren. Vi har hatt
gode innspill her fra Eine Wiklund og
Elisabeth Schrader. Hvordan styrhuset
var festet til dekket i 1948 har vi ingen
dokumentasjon på. Etter samtaler
med Hardanger Fartøyvernsenter og
andre som driver med fartøyvern, har
vi fått vite at nesten alle gamle båter
har festet styrhuset med flattjern på
tvers over taket og rundtjern som går
langs veggene innvendig og gjennom
dekket under. Vi har derfor valgt en slik
løsning på Hvaler også.
Det vil bli et skott tverrskips omtrent
midt i styrhuset. Det blir to rom hvor
det aktre er et lite oppholdsrom for
passasjerer med sittebenk akter og
løse klappstoler for øvrig. Her blir det
også et bord, antagelig klappbord, for
plassering av kart og navigering.
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I det fremste rommet (styrhuset) blir
det kledning i front under vinduene
og en hylle. Dette kan vi se av gamle
fotografier. I akter kant blir det en
sittebenk med hengslet lokk.
Her kan vi plassere batteriet til VHF
radioen. Det er krav om at batteriet må
plasseres høyt i båten. I en nødsituasjon
hvor skuta synker, skal samtaler på
VHF virke «til skipperen blir våt på
beina». I benken kan det også plasseres
andre løse gjenstander.
I skottet var det to vinduer slik at
skipperen kan se akterover. Mellom
vinduene kan vi se sikringene til
lanterner i hodehøyde, det skal også
være et skap med kontrollamper for
forskjellige systemer i båten.
Styrearrangement
Som tidligere omtalt er styrearrangementet i arbeid. Det er Torgil Johnsen
som styrer dette arbeidet med hjelp av
forskjellige andre fra dugnadsgjengen.
Tegninger er laget av undertegnede.
Thor Christiansen har lager renner
av tre for føring av kjetting og wire.
Tore Haraldsen, Olav Sommerin og
Rolf Christiansen arbeider også med
dette. Kjettinger med tommemål slik
det var i 1948 er ikke i vanlig handel
lenger. Torgil Johnsen har prøvd å
finne en kjetting med riktig dimensjon
i Danmark, Holland og andre steder.
Siste utvei blir å bytte kabelaren.

Arne Olsen har gjort styrkeberegninger som viser kreftene i
kjettingen og vi har gjort en kvalifisert
vurdering. Det er ingen servo eller
hydraulikk om bord, bare manuell
kraft. Beregninger og vurderinger er
sendt Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.
Det hele er nå offisielt godkjent.
Livbåtdekket
Det finnes en del gamle bilder som
viser livbåtdekket. Vi kan derfor se
hvordan konstruksjonen var, problemet
er detaljene. Hvordan ble støttene
festet oppe og nede og hvordan ble
de forskjellige profilene satt sammen.
Dekket ble bygget i 1923, den gangen
hadde de ikke startet med sveising
enda.
Dekket er også reparert og deler er blitt
sveiset seinere. I nært samarbeid med
Riksantikvaren er vi kommet fram
til en klinket konstruksjon. Det gjør
montasjen vanskeligere for oss, men vi
tror vi får et fint resultat.
Dekket er tegnet av undertegnede,
men pga. sykdom har Ole Torp
overtatt jobben. Arne Olsen har utført
styrkeberegninger i «Staad Pro»,
dette er et avansert dataprogram for
beregning av stålkonstruksjoner.
Torgil Johnsen har lenge arbeidet med
forberedelser til livbåtdekket over
akterdekket. Han styrer det praktiske

arbeidet. Andre som arbeider med
livbåtdekket er Rolf Christiansen,
Bjørn Sandhaug og Bengt Bergmann.
Stillaser på akterdekket er satt opp av
dugnadsgjengen.
Verktøy
Vi må igjen skryte av «gjengen i
bua». Vårt delelager og verktøylager
er i skjønneste orden og det ingen
problemer med å finne verktøy lenger
(– trur eg). Det er viktig for et effektivt
arbeid og sparer oss for mye tid og
penger. Det er Gunnar Johansen,
Roger Hansen og Jan Andersen som er
ansvarlige for dette.
Rydding
Per Arild Andersen, Gunnar Johansen
og Roger Hansen har hatt ryddesjau
både på kaiområdet, i bua, i våre
lagere og på Isegran. Det er blitt fint
og oversiktlig. Vi har en gjeng med
«sjauere» som driver med maling,
rydder, henter og bringer saker,
kjører søppel, dette er en viktig sak i
maskineriet. Knut Alnæs er med litt
overalt.
Diverse
Vi har fått god hjelp av Fotograf
Kjell Stenmarch til å lage en
aluminiumsplate. Her står oppført alle
som har støttet oss de siste årene med
logo og navn. Plate blir satt opp på
Hvalerbua på Isegran.
Vi har gjort om alle koppmuttere
på lysventilene etter pålegg fra
Riksantikvaren. Det var ikke
koppmuttere i 1948. Gunnar har
dreiet av koppene, Rolf og Kåre har
demontert og montert. Noen måtte
bestilles nye – det var ikke lett å få tak i
med riktige vindinger og i messing.
Vi dokumenterer det meste av det vi
driver med på dugnaden.
Undertegnede, Knut Alnæs og andre
tar foto og video av det som foregår.

Rolf Christiansen sveiser, Torgil Johnsen holder.
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Avisa vår
Vi har inngått et utvidet samarbeid
med Møklegaard Printshop. De overtar
oppsettet av avisa, trykking, pakking

Full innsats ved Hvalerbua.

og utsendelse. Arbeidet med å sette
opp avisa har vært dugnadsarbeid.
Trykking har vi kjøpt hos Fredrikstad
kommune i alle år. Det har fungert
veldig bra. Pakking av avis og giro
til medlemskontingent har vært
en gratistjeneste hos Directhouse i
Fredrikstad. Directhouse har gjort dette
for oss i mange år, og det har vært en
flott tjeneste for oss. Vi har bare godord å si om dem. Vi har likevel valgt
en ny måte å gjøre alt dette på, da det
sparer oss for mye arbeid. Samtidig får
vi kontinuitet i arbeidet med å sette opp
og redigere avisa, noe som har vært
avgjørende i denne sammenhengen.
I tillegg får vi flere gratistjenester fra
Møklegaard Printshop, og til sammen
blir dette et meget godt resultat
for vår drift. Vi har også fått en ny
avtale om fakturahåndtering hos vår
regnskapsfører Bookkeeper, og de har
gitt oss en meget god pris for dette. Vi
håper nå – etter mange forsøk – at alle
våre medlemmer får riktige fakturaer,
til riktig tid.
Vi har tatt i bruk KID nr. på fakturaene
noe som betyr at man må benytte dette
for å få betalt medlemsavgiften. Til
gjengjeld er det for oss mye lettere å ha
riktige oversikter over innbetalinger,
slik at ingen får purring på feil
grunnlag.
Arrangementer
Det blir i månedskifte mai/juni
arrangert omvisning for skoleungdom
på Isegran. Det blir lek, konkurranser,
grilling osv. Steinar Haugsten, Tom
Barth Hansen står for arrangementer.
Se egen artikkel i avisa.

Torgil Johnsen arbeider med livbåtdekket.

Administrasjon
Det har blitt avholdt 2 styremøter i
Stiftelsen i vinter.
Viktigste saker: Fremdrift i arbeidene.
Økonomi. Undervisningsopplegg for
skoler. Møter og organisering:
Det har vært et møte i båteierforeningen på Isegran der vi har
deltatt. Per Arild Andersen har vært
vår representant. En del endringer
i organiseringen fra Fredrikstad
kommunes side. Heretter er det
Borg Havn som har ansvaret for
bryggeplassene. Kommunen er utleier
av bygninger. De har til nå vært
forvaltet av Østfoldmuseene.
Vi har avsluttet leieforholdet på Jotne
verkstedet, der vi hadde et rom. Det
er ikke avgjort når vi får lov til å bygge
den nye bua vår på Isegran. Den nye
brygga er ferdig, og vi regner med at vi
får plass der senere. Vi må gjøre avtale
med Borg Havn om dette. Vi har vært
veldig fornøyd med at BH har sponset
oss med strøm og bryggeavgift.
Vi håper dette vil fortsette.
I styret drøftes økonomien og de store
linjene. Den daglige driften blir styrt av
Knut Alnæs i samarbeid med lederne
for de enkelte avdelingene.
Det har vært foredrag om Hvalerbåten
i forskjellige foreninger, som Rotary,
Lions og pensjonistforeninger. Det er
Knut Alnæs og Per Arild Andersen
som tar seg av dette.
Det har vært 1 møte i redaksjonskomiteèn og 2 møte i Hvalers Venner.
Per A. Andersen som er formann
i Venneforeningen vil også fra

nå av være leder for avisa og
redaksjonskomiteèn. Det er avholdt
årsmøte i vinter, Steinar Haugsten,
som er sekretær har skrevet referat fra
møtet. Venneforeningen har mange
oppgaver med arrangementer (stand),
kulturformidling, foredrag og annet.
Økonomi
Som tidligere skrevet er Riksantikvaren
vår viktigste bidragsyter. Det ble i fjor
gitt ekstra penger til fartøyvern pga.
arbeidsledigheten på sør/vestlandet
og generell arbeidsledighet i olje
og skipsbygging. I år er vi tilbake
til hverdagen igjen med vesentlig
mindre bidrag. Vi var lykkelige da
vi i januar mottok 1 mill. kr. fra
Sparebankstiftelsen DNB, da kunne vi
fortsette innredningen i forskipet. Her
forsvant pengene ganske raskt.
For andre beløp vi har mottatt – se
siste side. Det er søkt om midler fra
kommuner og stiftelser, men dette
avgjøres seinere.
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).
Husk å trykke liker for å motta videre
informasjon. 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.
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Vertshavn for Nordisk Seilas
Fredrikstad er vertshavn for
Nordisk Seilas for femte gang - i
år. Det begynte allerede i 1992,
da arrangementet var en del av
byens 425-årsjubileum.
Vesterelva fra Blomstertorget til
Phønixbrygga var dekorert av
gamle skjønnheter, og lukten av
tjære og hamp blandet seg med
duftene fra restaurantene som
hadde begynt å etablere seg på
Bryggepromenaden. I dag vet vi
at dette var starten på en ny tid i
Fredrikstad. Folk tok i bruk
kaifronten igjen, den som før
hadde vært avgangsstedet for
Hvaler-båtene, fiskemottak,
kullager og småindustri.
Tekst: Bjørg Western
Johnsrud

De siste besøkene av Nordisk Seilasflåten har foregått på Isegran, så også
i år. Valget av fortøyningssted er ikke
tilfeldig. Isegran er en del av den gamle
festningsbyen Fredrikstad. Øya har
vært et sentrum for maritime aktiviteter
i århundrer, fra 1200-tallets jarl Mindre
Alv som dro ut på sine kapertokt
herfra, til Tordenskiold som hadde øya
som base for sine utfall mot Sverige på
begynnelsen av 1700-tallet, da Isegran
var norsk orlogsstasjon, til Bjarne Aas

sin seilbåtproduksjon og til dagens
mangfold, med Maritime Center
Fredrikstad og kafeen Magasinet
med bed-and-breakfasttilbud som
tyngdepunkt.
Fredrikstad kommune har det siste
tiåret satset på Isegran i arbeidet
med å skape kulturbasert næring og
opplevelser. Den historiske og maritime
bakgrunnen er en del av Fredrikstads
egenart, og kommunen mener at den
er et kulturelt og økonomisk aktivum
som er etterspurt. Konserter og andre
arrangementer på øya trekker mange
mennesker. De grønne arealene,
historiske bygningene, de klassiske
trebåtene og fullriggeren Najaden,

og nærheten til byens sentrum, ikke
minst med regelmessige fergeanløp,
gjør øya til et fristende og interessant
rekreasjonssted.
Når deltakerne i Nordisk Seilas
igjen legger til kai på Isegran, er
det hjertelig velkomne som det
verdifulle innslaget de er i miljøet
på øya. Neste gang Nordisk Seilas
besøker Fredrikstad, vil vi trolig også
se enda et tilskudd til det maritime
mangfoldet: Den snart restaurerte MS
Hvaler, passasjerbåten som ble bygd
på Fredriksstad Mekaniske verksted i
1892. Restaureringen foregår på Isegran
- hvor ellers?

Redaksjonen
ønsker alle en riktig
god sommer!
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Svinesund, båten, broa og den gamle skysstasjonen. Bildet er tatt fra snekka til Reinertsen av hans datter Lisbet ca. 1960. Bildet utlånt av
Morten Haneng.

Kaptein Reinertsen og
D/S Svinesund
Gjennom årene har mange båter
seilt i rute mellom Hvaler og
byene Fredrikstad og Halden,
som het Fredrikshald frem til
1. januar 1928. Den første båten
som trafikkerte øyene og
Fredrikstad, var dampbåten
Maagen fra 1869.
Tekst: MORTEN HANENG

Det har vært fart mellom Halden og
Hvaler-øyene også før 1882, men fra
dette året startet skipsbyggermester
Johannes Brevig en fast rute med D/S
Olava oppkalt etter Brevigs hustru. Han
eide også D/S Runn (1), en isbryter,
som innimellom også trafikkerte
Hvaler på sommerstid. I 1925 ble det

dannet et selskap som gikk til innkjøp
av D/S Runn (2), en gammel jernbåt
bygget i Malmö. Hun ble satt inn i
trafikken på Strømstad og Hvaler. Alt i
alt har mange båter seilt mellom byene
og Hvaler, men her nevnes kun noen
av dem.
Mest kjent for folk flest er nok D/S
Hvaler fra 1892 som seilte mellom
Fredrikstad og Hvaler i mer enn 80 år
(til 1976)! Etter en restaureringsperiode
på over 18 år er hun på vannet og
planen er at hun igjen skal seile på
Hvaler-øyene, nå som veteranbåt.
Før fastlandsveien (1971) og tunnelen
(1989) bandt fastlandet og de vestre
øyene til Kirkøy, var båt det eneste
kommunikasjonsmiddelet til byene for
folk og gods. På de østre Hvaler-øyene

er man fremdeles avhengig av båt eller
ferge for å komme seg til fastlandet.
I våre dager er det M/S Olava, den
tredje båten med dette navnet, bygget
1975 i Sverige og satt i fart på Hvaler i
2007, og M/F Hvalerfergen II (bygget i
1963) som seiler fra Skjærhalden til de
østre øyene. I disse dager settes en ny
ferge i drift, M/F Gravningen, som skal
avløse den gamle.
Kanskje mindre kjent blant folk flest
enn D/S Hvaler er D/S Svinesund,
selv om hun sørget for forbindelse
mellom Halden og Hvaler-øyene i mer
enn én menneskealder. I 1916 kjøpte
kjøpmann Anders Riddervold D/S
Idefjord på 19 brutto registertonn,
bygget i 1898. Båten hadde seilt
mellom Fredrikshald og Berby innerst
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Svinesund i Gravningssund. Gutten på bildet heter Håkon Johansen.

i Iddefjorden. På det meste arbeidet 2
000 steinhoggere der. Hun ble satt inn
på Hvaler-trafikken og fikk da navnet
D/S Ragnvald.
Kort tid etter skiftet hun navn til D/S
Svinesund. Opprinnelsen til dette
navnet var at Riddervold i 1911 hadde
kjøpt postmester O. E. Møllers stilfulle
eiendom ved Svinesund, og han ville
nå ha sin båt oppkalt etter dette stedet
som han var så glad i. Våren 1940
gjennomgår D/S Svinesund store
forandringer. Båten får ny salong
midtskips og passasjerkapasiteten øker
med 19 til 119. Dampmaskinen blir
byttet ut med dieselmotor og farten
øker fra 10 til 12 knop. Karl Heide
hadde inntil da vært skipper ombord,
men han var en typisk dampmann og
overga nå roret til Håkon Reinertsen.
D/S Olava (1) ble bygget i Gøteborg i
1864 som D/S Särö og ble satt inn på
Hvaler i 1882. Hun seilte ruten i 45 år
til 1927 og ble da solgt til Stavanger og
fikk navnet D/S Riskafjord II. Den 150
år gamle båten er det både laget film og
skrevet bok om, og den seiler visstnok
fortsatt.
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D/S Olava (2) het opprinnelig D/S
Flora, en stålbåt på 38 tonn, bygget i
1883 i Thorskog i Sverige og seilte på
Vänern og Stora Lee. Hun ble anskaffet
i 1927 og seilte i rute på Hvaler og
Strømstad fra 1928. D/S Svinesund
seilte sommer som vinter, noe D/S
Olava ikke gjorde. Hun ble under
krigen rekvirert av tyskerne og levert
tilbake i 1945 sterkt medtatt. I 1952 ble
hun solgt til opphugging for kr 1 000.
Håkon Reinertsen (født 15. februar
1898) kom fra en tradisjonsrik Hvalerslekt med sjømenn og fiskere oppvokst
som han var på Nordre- og Søndre
Sandøy. Han var i marinen samtidig
med den berømte Henry A. Larsen fra
Herføl som ble sjef for det canadiske
ridende politi.
Reinertsen gikk gradene på dekk.
Han seilte som dekksmann, styrmann
og kaptein i handelsflåten før han
mønstret på D/S Skjærhalden, bygget i
1897 og seilte på Fredrikstad - Hvaler
1930-1942. Hun ble tatt «in Anspruch»
av Die Kriegsmarine for fart på
Oscarsborg og ble levert tilbake til
Hvalerselskapet i 1945.

Reinertsen hadde erfaring både fra
seilskuter, dampskip og dieseldrevne
fartøy. Han flyttet fra Hvaler med
hustru Margit og de to barna, Else og
Elisabet Rigmor, til Skippergata 2 i
Halden, men beholdt småbruket Torbal
i Gravningsundet som feriebolig.
Rederiet AS D/S Svinesund ved
disponent Erling Ringstad ville at ruten
skulle gå fra Halden til Hvaler. Før
hadde båtruter til Halden startet både i
Gravningsundet og fra Skjærhalden.
”Håkon Reinertsen var skipper på
Svinesund og Sandø (se under). Han
bodde i Skippergata 2. Husker godt
ham. En stram kar og så morsk ut,
men var egentlig ikke det. Han tok
meg med på dagstur med mor og far
til Skjærhalden. Jeg kom alltid opp
på brua. Det var stort.” Skrev Irene
Johannessen i boka om Sørhalden –
Haldens eldste bydel.
Den typiske ruta for D/S Svinesund
var i ukedagene, grytidlig avgang fra
Halden med seiling ut Ringdalsfjorden
til første stopp; Sponvika. Så seilte
hun over Singlefjorden til Makø,
Gravningsund, Nordre Sandøy,
Nedgården, Herføl, Lauer og
Skjærhalden. Av og til gikk hun fra
Skjærhalden til Ed, nord på Kirkøy og
da gjennom Romsundet. Så retur til
Sponvika og Halden. Rundturen tok
som regel 5-6 timer. I perioder gikk
hun også til Strømstad.
Foruten passasjerer, hadde båten med
seg nødvendige varer til øyboerne. Det
var alt fra bygningsmaterialer, melk i
spann fra Fredrikshalds Meieribolag, øl
og mineralvann fra Haldens Bryggeri,
bakervarer i store trekasser, post og
aviser, kjøtt fra Østfold Slakteri, mel og
kolonialvarer, men ikke vin og sprit.
Halden fikk først vinmonopol i 1971!
D/S Svinesund var en smal og noe rank
båt som krenget i svingene. Båten klarte
seg godt i isen, bygget som den var
med skarp baug og av solide stålplater.
Styringen var tung med manuelt
kjettingtrekk mellom ratt og ror. Giret
var en lang stang med et metallstykke
sveiset på nede ved dørken. Kaptein
Reinertsen måtte dra stanga bakover
og sparke på metallstykket for å få
skuta til å bakke. Én gang gikk det

galt i Sponvika og det resulterte i at
båten braste inn i hjørnet på sjøbua
på brygga. Det ble noen fliser og
brukne bord, men ingen personskader.
Det hendte flere ganger at det var
vanskeligheter med å slå bakk og da
kunne møtet med brygga bli noe hardt.
Fra styrhuset til maskinrommet
gikk et messingrør med fløyte i
enden. Skipperen kunne plystre og
så rope beskjeder gjennom røret
til maskinrommet. Maskinist og
trossekaster, båtene brukte å legge til
bryggene longside med én trosse i
land, var seksbarnsfaren Albert Olsen
fra Lavendelstredet i Halden. Herman
Hansen fra Buvika i Gravningsundet
seilte av og til også med. Vanligvis
var det et mannskap på to, men i
sommersesongen med mye folk og
pargas, var det på tre.
Styrhuset var så trangt at det ikke var
plass til stort mer enn skipperen og
en høy trestol å sitte på. Døra inn til
styrhuset var en skyvedør som stort
sett sto åpen mot passasjersalongen.
På kalde dager fyrte Albert Olsen
med koks i kaminen i salongen under
akterdekket.
Navigasjonsutstyret var enkelt; kart,
kompass og klokke. Båten hadde ikke
radar og ikke sambandsutstyr som
radio e.l. Reinertsen fortalte om en
episode hvor han valgte å la ankeret gå
i tjukk tåke på Singlefjorden. Han tok
ikke sjansen på å seile uten sikt, så med
tente lanterner og tåkeluren på, lå de
hele natta og ventet på at det lysnet og
at tåka letnet. Heldigvis hadde en av
passasjerene kaffe og noen smultringer

«Svinesund» slepes av «Tista».

som hun velvillig delte med de andre
ombord. Det var nok mange som
ventet urolig på sine kjære, for beskjed
til land kunne de ikke gi.
Båten førte splittflagg med posthorn
og krone og hadde eget poststempel
ombord. ”Postførende fartøier kan
bruke postflagg bare når skibet er norsk
og rederiet har kontrakt med staten om
postførsel, og kun i de ruter kontrakten
om postførselen gjelder.”
D/S Svinesund var: ”ambulerende
brevhus båt, rute 45 Halden, Sponvika,
Hvaler”. (Posten Norge.) Hvor
poststemplene havnet, hadde vært artig
å vite.
Slepebåtaksjonen i Østfold i 1945,
spennende beskrevet i boken
«Operasjon Polar Bear 6 East»,
fikk også konsekvenser for D/S
Svinesund. «En rapport fra Halden
politikammer, datert 21. februar
1945 forteller litt om situasjonen:
Rutebåten «Svinesund» ble foregående
uke nektet å trafikkere på Hvaler på
grunn av de slepebåter som var kjørt
til Sverige fra Fredrikstad distriktet.
Tyskerne forlangte at 5 politimenn
skulle følge med båten som vakt, men
da det ikke kunne stilles så mange, ble
ruten innskrenket. «Svinesund» går
nå i rute under bevoktning av 2 mann
fra politikammeret og 1 mann fra
Grensepolitiet.»
”Tidens krav har gjort Svinesund
umoderne”, sa ordføreren i Halden,
Arne Fredriksen, i sin velkomsttale da
Sandø la til kai mandag 13. november
1961 iflg. Halden Arbeiderblad. Videre
sto det: ”Kort før Sandø kom til Halden

Bilde av kaptein Håkon Reinertsen tatt
av Dagbladet i 1933 da han førte D/S
Skjærhalden.

skjedde det historiske møtet med
gamle Svinesund, og det var noe visst
vemodig å se den gamle båten legge
seg over i bølgene fra den nye da de
passerte hverandre. Det ble hilst fra
begge båtene – og mens Sandø stevnet
videre inn til Halden for å bli hilst med
bifallsbrus, stevnet Svinesund ut leden
for nok en gang å gjøre sin plikt i sin
gamle rute til Hvaler.”
Hvor D/S Svinesund ble av er uklart,
men det karakteristiske styrhuset ble
for noen år siden observert på et jorde
et sted i Indre-Østfold! Resten ble vel
hugget eller rustet opp.
Kaptein Reinertsen førte så M/S Sandø
fram til han ble pensjonert i 1968. Da
overtok hans slektning Ole Martin
(Ola) Reinertsen fra Skjærhalden
som kaptein på M/S Sandø. Håkon
Reinertsen døde 4. mars 1971 og hans
kone Margit døde senere samme år.
Morten Haneng
Mars 2015
Morten Haneng er sønn av Håkon
Reinertsens eldste datter, Else.
Kilder: Halden Arbeiderblad, Frank
Kiel Jacobsen 2009. Sørhalden Haldens eldste bydel av Ken Juel
Olsen, 2012. Operasjon Polar Bear 6
East av Petter Ringen Johannessen,
2004. Fredriksstad Blad. Smaalenenes
amtstidene. Diverse bøker og hefter av
Ulf Hjardar.
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D/S STERLING (II)*
1.329 Br.t
1.300 t.dw

Tekst: Finn Gjerløw
Engebretsen

STERLING var bygd ved
Fredrikstad Mek Verksted
(Bnr. 115) for A/S Ganger Rolf
(Fred Olsen & Co), Christiania
og ble levert i oktober 1907 som
det andre av tre kombinerte
passasjer og lasteskip til rederiet
fra FMV dette året.
Den var utstyrt med kullfyrte
kjeler og en FMV trippel
ekspansjons dampmaskin på 223
NHK og gjorde 12 knop.
Den var bygget som slettdekker
med kort bakk og vakkert spring.
Det var et stort overbygg med åpen
bru midtskips og et relativt stort
dekkshus på poopen. STERLING
var rigget med to master og hadde
14

en høy og dominerende skorstein.
I motsetning til tidligere tiders
skrånende master og skorsteiner var
STERLINGS vertikale. Den hadde to
lasterom med trunkluker i forskipet
og ett tilsvarende akterut. På grunn
av passasjerkapasiteten på hele 170
passasjerer hadde den tre ekstra
livbåter, plassert på hyttetaket på
poopen. Ved levering var skroget
hvitmalt – det første i Fred Olsens
historie - men ganske snart fikk alle
båtene svarte skrog.
Passasjerlugarene var plassert på
hoveddekket på hver side av lukene.
1.kl fasilitetene midtskips var
vakkert panelt og med kunstneriske
ornamenter på skottene. 2.kl
passasjerer holdt til akterut i det
store dekkshuset på poopen, mens
de som reiste på 3.kl ble transportert
i all enkelhet under bakken. Her
var det kun mannlige passasjerer.

Mannskapet var på 19 mann pluss 9 i
”restaurasjonen”. Lastevnen var 1.300
t.dw.
STERLING ble satt inn i en ny rute
mellom Christiania og Newcastle
sammen med SOVEREIGN. Denne
ruten ble markedsført som ”The Royal
Mail Line” og ble raskt den viktigste
av Fred Olsens passasjerruter.
Sammen opprettholdt de en ukentlig
rute i hver retning. Det var avgang fra
Kristiania hver onsdag, og man var
innom Larvik og Arendal før ankomst
Newcastle tidlig mandag morgen.
Prisen på 1.kl var kr 45,50 om
vinteren og kr 57,50 om sommeren.
Som det aller første av Fred Olsens
skip ble STERLING i 1910 utstyrt
med en Marconi trådløs radiostasjon.
Avertissement for Newcastle-ruten,
våren 1907
Fra høsten 1912 samseilte STERLING

med den nye BESSHEIM. Utbruddet
av første verdenskrig førte til et
kortvarig opphold i rutetrafikken
på grunn av forsikringssituasjonen,
men allerede fra 15.august 1914 gikk
den som normalt igjen. Rederiet
opprettholdt forbindelsen under hele
krigen og det var avgang fra Kristiania
hver fredag ettermiddag kl 1500.
Larvik ble anløpt sent fredag kveld
og Arendal lørdag morgen. Ankomst
Newcastle Quay var søndag kveld.
Billettprisen gikk opp til kr 108.under verdenskrigen. I begynnelsen
av mai 1915 reddet STERLING
besetningen på D/S ”America” som
hadde drevet rundt i 12 timer etter
at de var blitt torpedert. Bare ca 20n.
mil utenfor kysten av Skottland
ble så STERLING også praiet av
en tysk ubåt og bedt om å stoppe.
Kapteinen og 4 mann rodde over
til undervannsbåten. Etter samtale
med den tyske skipssjefen fikk
STERLING fortsette sin seilas uten å
bli undersøkt. På turen tilbake hadde
STERLING med seg besetningen
til BALDUIN som var senket 14
dager tidligere. Senere beskyldte
tyske myndigheter STERLING
for telegrafisk å ha tilkalt britisk
marinstøtte. Det ble også hevdet
at den førte kontrabande i lasten.
I september ble den utstyrt med
elektriske lyskasser med NORGE i
store lysende bokstaver.
11.desember 1915 gikk STERLING
til assistanse for kystruteskipet
”Kristiansand” som hadde grunnstøtt
og lå utsatt til i Ulvesund øst for
Kristiansand. Ved store anstrengelser
fikk den slepetrosse om bord og
slepte havaristen ut til Oksøy fyr. Her
kom bergingsdamperen ”Neptun”
til assistanse og sammen slepte de
”Kristiansand” som hadde mistet både
ror og propell, inn til byen. Under
manøvreringen inne i det trange og
strømsterke Ulvesundet rammet også
STERLING ”Kristiansand” på babord
side og ramponerte overbygget og en
del lugarer.
Etter Tysklands annonsering av
uinnskrenket ubåtkrig 1.februar 1917
stoppet Fred Olsen Newcastleruten

med umiddelbar virkning, og den ble
først igangsatt igjen etter at britene
innførte konvoisystemet.
STERLINGs populære kaptein
Michaelsen ble tildelt Kongens
Fortjenstmedalje i gull ved en
høytidelighet om bord i sitt skip i
Kristiania 21.april 1920. Han hadde
seilt til sjøs i 50 år og rederiet hadde
invitert 60 - 70 gjester til middag om
bord i båtens rommelige salong hvor
kapteinen ble hyllet.
I slutten av 1920 verserte en noe
merkelig smuglersak på førstesidene
i avisene. En av STERLINGs
donkeymenn ble arrestert i Newcastle
for å smugle kommunistisk bolsjeviklitteratur inn i England, og det førte
i en tid til meget streng kontroll med
Englandsrutens båter og passasjerer.
STERLING som jo klarte seg
helskinnet gjennom krigen hadde
i årene etterpå flere uhell. Lørdag
15.januar 1921 kolliderte den med
D/S ”Talismann” i tett tåke ved
Heggholmen fyr like etter avgang
Kristiania på vei til Newcastle med
passasjerer og stykkgods. På tross
av at den bare fikk ubetydelig skade
over vannlinjen ble den dokksatt for
nærmere undersøkelse. Først tirsdag
18.januar kunne den fortsette reisen
til Newcastle. ”Talismann” ble senere
tilkjent all skyld for uhellet. Senere
samme år kolliderte den på ny ved
Filtvedt fyr. Også denne gangen på
utgående fra Kristiania i tett tåke
til Newcastle med passasjerer og
stykkgods.
25.mars 1922 var uhellet ute for siste
gang. På vei fra Kristiania til Arendal
med 83 passasjerer og et mannskap
på 33 støtte den med full fart på et
undervannskjær utenfor Hella på
Sandøya ved Tvedestrand klokken
2115. Det var mørkt, snøtykke og
dårlig sikt og man hadde tatt feil
av lykten ved Sandøya. Det hersket
visstnok uenighet på brua om hvor
man befant seg, men de hadde likevel
fortsatt for full fart. Grunnstøtingen
var voldsom og bunnen under
forskipet ble revet opp og propellen
slått av. Heldigvis ble STERLING
stående bom fast. Det ble sendt ut

SOS og sendt opp nødraketter i
tillegg til at man blåste i sirenen og
avfyrte kanonskudd for å tilkalle hjelp.
Om bord ble det tilløp til panikk
blant passasjerene, og da heller ikke
mannskapet klarte å bevare fatningen,
ble det kaos under redningen. Alle
kom seg imidlertid helskinnet i land
på Sandøya godt hjulpet av fiskere på
stedet som hadde sett nødblussene. I
01 tiden om natten var skipet evakuert
og en halvtime senere forlot kaptein
Michaelsen skipet som siste mann.
Hjelpemaskineriet gikk til det siste og
lyset og pumpene virket normalt, men
kl 0330 om morgen forsvant plutselig
lyset og STERLING gled av skjæret
og forsvant i havet. Båten var forsikret
for 700.000 kroner. Den hadde 303
tonn last inne og deriblant en god
del post. Bergingsdamperen ”Uredd”
kom fram utpå dagen, men etter en
dykkerundersøkelse konkluderte den
med at berging ikke var mulig.
På sjøforklaringen som ble holdt i
Kristiania 28.mars kom det fram at
både kaptein, los og førstestyrmann
var på broen når de grunnstøtte
med ca 12 knops fart. Støtet var så
voldsomt at alle ble kastet overende
og STERLING fikk straks 45 graders
slagside. Fire av livbåtene ble satt på
vannet, men det ble ikke gitt ordre
om å forlate fartøyet før etter en halv
times tid. Imidlertid bemannet ca 40
hvalfangere som reiste på tredje klasse
to av båtene og rodde vekk på tross av
at de ble ropt tilbake. Dette kom fram
under sjøforklaringen, men ble på det
sterkeste imøtegått av hvalfangerne
selv, som hevdet at de bare skulle
bemanne båtene for nettopp å
redde kvinner og barn! Årsaken til
ulykken var strømsettingen og at et
fast hvitt lys på land ble forvekslet
med Tvedestrand fyr. Dette førte til
en diskusjon om farene ved fyrlykter
med fast lys.
Skroget lå lenge synlig på relativt
grunt vann, men storm og uvær har
etter hvert malt det i stykker og stedt
den gamle båten fra FMV endelig til
hvile på 30meters dyp.
Grunnen har senere på folkemunne
fått navnet ”Sterlinggrunnen”.
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Årsberetning 2016 for
D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 30. mars
2016 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Ole Jelstad
Representant Stiftelsen: Knut Alnæs
Formål
Foreningens formål er å bistå stiftelsen D/S Hvaler i dens
arbeid med å restaurere og sikre fremtidig drift av den
gamle rutebåten «Hvaler».
Styrets virksomhet
Det har blitt avholdt 2 styremøter i 2016.
Det er lagt ned et stort arbeid i søknad om midler til
restaureringen av Hvaler hvor særlig rapporter og
søknader til Riksantikvaren krever mye tid og arbeid.
Alt arbeidet med søknader om midler har gitt resultater
for like før jul fikk vi den gledelige og fantastiske gaven fra
Sparebankstiftelse DNB på hele 1 million kr.
I søknaden til Sparebankstiftelsen ble det lagt vekt på
formidling av kunnskap og informasjon om Hvalerbåten
og dens betydning for Hvalersamfunnet til de unge,
hvilket konkret betyr et samarbeid mellom Hvalers
Venner og Gudeberg Barne- og Ungdomsskole, Hvaler
Ungdomsskole og Plusskolens båtbyggerlinje på Isegran.
D/S Hvalers Venner har også i 2016 deltatt på
Havnefestivalen på Skjærhalden, Eplefestivalen på
Kirkøy, Markedsdag 16.mai og «Barnas Dag» på Isegran i
september, og på Kystmusseets arrangement på Spærøy
i pinsa.
Dugnadsarbeidet
Dugnadsgjengen teller totalt ca. 35 mann.
I 2016 har mesteparten av dugnadsarbeidet på båten blitt
gjennomført på dagtid, hver tirsdag mellom kl. 10.00 og
16.00,
I oversikten vi har sendt Riksantikvaren for 2016 har vi
beregnet følgende: timebruk
Praktisk dugnad:
15 mann i snitt dugnad: 1 dag pr. uke i 40 uker, 5 t pr dag
= 3000 timer
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Administrasjon:
Planlegging, søknader, oppfølging firmaer, styrearbeid
Stiftelsen, regnskap:1200 timer
Konstruksjon, tegninger, innhenting av historisk
materiale, arkivering:1500 timer
Vedlikehold av medlemsregister Venneforeningen,
styremøter, stands, salg av effekter, regnskap etc.:
800 timer
Informasjonsarbeid: Blad og vedlikehold av nettsider
200 timer.
Til sammen ca. 6700 timer i 2016 eller ca. 3,5 årsverk.
Av dugnadsarbeidet kan nevnes plassering av ballast,
malerarbeid og varmeanlegg i aktersalongen, start på
innredningsarbeid av mannskapslugar og bysse og
mye arbeid i maskinrommet. Videre gjenoppbygging
av lensesystem for hele båten, videreføring av
styringssystemet og stativ for presenning for hele
båten. Forut for dugnadsarbeidet er det laget
konstruksjonstegninger og tekniske beregninger.
I årsrapporten til Riksantikvaren er det redegjort i detalj
om det omfattende restaureringsarbeidet.
Avisa/informasjonsarbeid
Også 2016 er det laget 2 aviser, et sommer nummer og et
julenummer. Avisa har en egen redaksjonskomite. Avisa
sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 800 eksemplarer.
Det er også for 2016 laget og solgt egen kalender og
profilprodukter.
Hvalers Venner er aktiv på facebook og websiden hvor
det legges jevnt ut info om vår aktivitet.
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 684 medlemmer i Hvalers
Venner, 42 andelshavere og 68 forretningsforbindelser.
Det er en netto tilgang på 31 nye medlemmer.
Venneforeningen har bidratt med 135 000 kr til Stiftelsen.
Fredrikstad 9. februar 2017
Per-Arild Andersen, Leder		
Rino Walther Kristiansen, Nestleder			
Hans Amund Lunde, Kasserer
Steinar Haugsten, Sekretær			
Ole Jelstad, Styremedlem				
Knut Alnæs, Representant Stiftelsen

Protokoll årsmøte D/S Hvalers
Venner 9. februar 2016
ÅPNING, GODKJENNING AV ÅRSMØTE
Leder Per-Arild Andersen ønsket gamle og nye
medlemmer velkommen til årsmøte.

VALGKOMITEENS INNSTILLING
Forslag fra valgkomiteen Jan Ivar Johansen og Terje
Haraldsen:

VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Per-Arild Andersen ble valgt til dirigent, Steinar Haugsten
ble valgt til referent og Arne Roger Hansen og Gunnar
Johansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Leder Per-Arild Andersen – ikke på valg
Nestleder Rino Walther Kristiansen- gjenvalg
Kasserer Hans Amund Lunde – ikke på valg
Sekretær Steinar Haugsten – gjenvalg
Styremedlem Ole Gjelstad – gjenvalg
Representant Stiftelsen Knut Alnæs - gjenvalg

GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent
ÅRSBERETNING
Årsberetning ble delt ut og lest av sekretær Steinar
Haugsten. Det har blitt gjennomført 2 styremøter i
2015. Hovedsakene til styret har vært organisering av
dugnadsarbeidet, søknader om økonomiske støttemidler,
rapporteringer til Riksantikvaren, og deltagelse på
ulike arrangementer. Det er blitt gjennomført ca.
6700 dugnadstimer i 2016, hvor plassering av ballast,
innredning av mannskapslugarer og bysse arbeid i
maskinrommet har vært de største prosjektene. Avisa er
blitt gitt ut med de planlagte 2 utgivelsene. Det var ved
årsskiftet registrert 684 medlemmer, 42 andelshavere og
68 forretningsforbindelser. Venneforeningen ha bidratt
med 150 000 kr til Stiftelsen.
Venneforeningens bidrag til Stiftelsen ble rettet fra
135 000r til 150 000 kr.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2015
Regnskap og revisjonsberetning ble delt ut på møtet og
gjennomgått av kasserer Hans Amund Lunde. Regnskapet
for 2015 viser et driftsresultat på 52504 kr og en
beholdning på 172349 kr
Kasserer leste opp revisjonsberetning fra Øivind BeckAndersen som ikke hadde noen bemerkninger til
regnskapet.
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

VALG AV STYREREPRESENTANTER, REVISOR OG
VALGKOMITE
Leder: Per-Arild Andersen- 2016-2018
Nestleder Rino Walther Kristiansen, gjenvalg, 2017-2019
Kasserer hans Amund Lunde – 2016-2018
Sekretær Steinar Haugsten, gjenvalg, 2017-2019
Styremedlem Ole Gjelstad, gjenvalg, 2017- 2019
Representant Stiftelsen Knut Alnæs, gjenvalg 2017-2019
Revisor: Øivind Beck-Andersen 2018
Valgkomite:
Tore Haraldsen ny 2017-2019
Ole Torp, ny, 2017-2019
Rett protokoll bevitnes og undertegnes

…………………………………………..
Sign. Arne Roger Hansen					

…………………………………………..
Sign. Gunnar Johansen

INNKOMNE FORSLAG
Styret foreslå å øke kontigenten fra 300 kr til 330 kr.
Etter forslag fra salen ble kontigenten satt til 350 kr pr år,
gjeldende fra 2018.
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Årsmøte D/S Hvalers Venner
9. februar 2017

Leder Per-Arild Andersen.

Det var godt fremmøte på årsmøtet.

Den 9.februar 2017 ble det
avholdt D/S Hvalers Venner sitt
årsmøte med ca, 40 fremmøtte
i lokalene til Sjømannsforeningen i Fredrikstad.

innredning av forsalongen, ferdigstille
styrhus og styringsarrangementet.
På spørsmål fra salen om når båten
er ferdig til drift tror man nå at 2020
er et realistisk mål. Det er derfor nå
tid for å legge planer for hvordan
båten skal driftes, både i forhold til
mannskap, økonomi og bruk.
Knut oppfordret alle til å skrive i vår
medlemsavis. Neste nummer kommer
ut i juni..

meget inspirerende foredrag om
«Gamle båter i Fredrikstad». Det
handlet om både passasjerbåter,
slepebåter, lastebåter, ferger m.m
som både var bygget på våre verft i
Fredrikstad eller gått i vårt farvann.
Det er utrolig hvor mange båter
som har vært i Fredrikstad og
forsamlingen fikk frisket om mange
gode minner om båter som var gått i
glemselen for mange.

Årets foredragsholder var Finn
Gjerløw Engebretsen som holdt et

Steinar Haugsten
Sekretær Hvalers Venner

Leder Per-Arild Andersen ønsket
velkommen til nye og gamle deltakere
og loset årsmøte trygt igjennom
årsberetning, regnskap og valg som
ble vedtatt enstemmig. Både protokoll
fra årsmøte, årsberetning og regnskap
er gjengitt i i denne utgaven av avisa.
I pausen før årets foredragsholder
ble det servert kaffe og hjemmebakte
kaker og solgt lodder på våre ulike
Hvalerprodukter. Hele kr. 6120
kom inn på loddsalget! Tusen takk
årsmøte.
Leder av Stiftelsen D/S Hvaler Knut
Alnæs takket for årsmøtets velvillige
økning av kontigenten til 350 kr året,
og orienterte om restaureringsplanene
og søknaden til Riksantikvaren for
2017. Det er i hovedsak søkt om
midler til arbeider med motoren som
krever mye profesjonelt rørarbeid, til
18

Knut Alnæs informerer årsmøtet om fremdriften i arbeidene.

Årets foredragsholder Finn Gjerløw Engebretsen.

Loddsalg og fine gevinster til mange!.

Årsberetningen leses og applauderes.

God stemning under årsmøtet.
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Rolf Schraders loggbok - juli 1948
Det som er interessant denne måneden er at de turene vi kalte «lystturene» har tatt seg opp
og tydeligvis har blitt svært populære. På Stømstadturene i juli dette året, tre år etter krigen,
seiler de med nesten full båt to ganger i uken, tirsdag og torsdag.
Forøvrig ser vi jo at sommerværet også i «gamle dager» kunne være elendig, det er ikke det vi husker!!

Av Elisabeth Schrader
Kristiansen

Torsdag 1.
Skiftende bris, varmt vær, enkelte
regnbyger om aften.
Fredag 2.
Skiftende bris, pent vær. Vi hadde lite
passasjerer begge veier.
Lørdag 3.
Nordost bris, pent, klart vær, litt
varmere. Vi hadde lite passasjerer
kl 1115 fra byen, men bra de to siste
turene. Vi var ferdig om aften kl 2130.
M/B «Skjærhalden» kunne ikke få
med alle på middagsturen.
Søndag 4.
Sydvest, frisk bris, lettskyet. Vi går tur
til Svinesund og Iddefjorden. Det var
110 passasjerer med på turen. Det var
også bra med passasjerer på ruten om
aften.
Mandag 5.
Sydvest bris, delvis klart, surt.
Vi hadde lite passasjerer på
formiddagsturen.
Tirsdag 6.
Stille, klart, og varmt. Vi ligger på
verkstedet og trekker akselen, hylsen
lekker. Båten var klar kl 21. Vi går til
Ed.
Onsdag 7.
Sydost bris, regnbyer, lite trafikk.
Torsdag 8.
Nordost v\bris, litt regn. Lite trafikk.
«Skjærhalden» bytter propell.
Fredag 9.
Still, varmt, fint vær. Vi gikk ruten
med lite passasjerer. Var i Ed kl 1630.
Lørdag 10.
Stille, varmt fint vær. Vi hadde få
passasjerer opp om morgenen og på
1115 turen ut. På de to siste turene
var det bra med passasjerer. Vi måtte
gå om Bølingshavn kl 15 og om
Sydengen kl 183020

Søndag 11.
Solgangsbris, pent vær. Vi var på tur
til Ferder med 90 passasjerer. Om
kvelden gikk vi ruten fra Hvaler med
full båt.
Mandag 12.
Sydostbris, regnbyger. Vi hadde ca
100 passasjerer opp om morgenen. Vi
hadde seilt inn 2725 kr siden lørdag.
«Skjærhalden» hadde hadde 2835 kr.
Tirsdag 13.
Sydost bris, regn, litt gløtt av sol ved
middagstider. Vi går første tur på
Strømstad- Vi hadde ca 50 passasjerer,
noen færre tilbake.
Onsdag 14.
Skiftende bris, reg. Lite passasjerer.
Vi kom til Ed kl 1745.
Torsdag 15.
Østlig bris, regnbyger. Vi hadde 100
passasjerer til Strømstad fra byen
og 20 fra Hvaler. Vi hadde en del
passasjerer fra Hvaler til byen om
aften på siste rute.
Fredag 16.
Skiftende bris, pent vær.
Vi har fri i dag.
Lørdag 17.
Skiftende bris, delvis klart. Vi hadde
lite passasjerer utover og en del
passasjerer til byen.
Søndag 18.
Solgangsbris, delvis klart. Vi hadde
160 passasjerer til Vrengen og
Tønsberg. Det ble en fin tur.
Mandag 19.
Solgangsbris, enkelte regnbyger, lite
trafikk.
Tirsdag 20.
Sydvest, frisk bris, regn på
formiddagen, siden klart, men mye
vind. Vi hadde 100 passasjerer til
Strømstad.
Onsdag 21.
Sydvest bris, regnbyger. Det var en
del trafikk til byen, lite ut.

Torsdag 22.
Sydvest kuling, regnbyger. Vi hadde
110 passasjerer til Strømstad. Det var
en del sjø, men båten tok den rolig.
Den er bedre i sjøen etter at den fikk
motor.
Fredag 23.
Vestlig frisk bris, klart. Alle mann fri.
Lørdag 24.
Vestlig bris, klart vær, men lite varme.
Vi hadde bra med passasjerer 115,
men få passasjerer på den andre
turen.
Søndag 25.
Solgangsvind, pent vær. Vi hadde 130
passasjerer til Dynekilen. «Akerø»
hadde full båt opp om aftenen.
Mandag 26.
Sydvest bris, klart fint vær. Vi hadde
lite passasjerer til byen, og ca 40 ut kl
1115. Vi var i Ed kl 1750.
Tirsdag 27.
Solgangsbris, pent vær. Vi hadde ca
70 passasjerer til byen. Til Strømstad
hadde vi 150 passasjere og 190 tilbake.
Vi var i Ed kl 2050.
Onsdag 28.
Still, klart, 19 grader på morgenen,
den varmeste dagen i sommer. Det
var ganske bra med passasjerer på
morgenruten og på ruten kl 1115. Vi
ankom Ed kl 1750.
Torsdag 29.
Still, klart, pent vær. Det var dårlig
med passasjerer med første turen til
byen. På Strømstadturen hadde vi
nesten full båt. Tilbake om aftenen
hadde vi full båt.
Fredag 30.
Still, klart og meget varmt + 32 grader
i skyggen. Alle mann fri
Lørdag 31.
Sydvest bris, varmt, pent vær. Det
var få passasjerer på morgenturen fra
Hvaler ellers bra hele dagen.

Velkommen til Isegran
9. – 11. juli

Isegran vil være arenaen for 20 fartøy som seiler

Nordisk seilas

FREDRIKST AD
Fredrikstad
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Seilasen starter i Aalborg, vår vennskapsby,
går til Varberg for så å komme til Fredrikstad.
Alle båtene vil komme inn vestre løp og gå gjennom
elva ved broåpning kl. 13.00 9. juli.
Hele mandagen 10. juli vil det være liv og røre
på øya med mannskapskonkurranser og
muligheter for å besøke fartøyene.
Benytt anledningen til rekreasjon og
en god maritim opplevelse i jubileumsåret!

TRY
KKERI

www.mprint.no
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92 personer gir nå sin grasrotandel til DS Hvalers venner
Av Knut Alnæs

Stadig flere av dere som har et hjerte for
MS Hvaler støtter gjenoppbyggingen av båten
med «Grasrotandelen». For 2017 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 40.000,
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
MS 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.
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Slik kan du gi din ”grasrot-støtte”
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 D/S Hvalers venner for hvert eneste spill du
leverer heretter.
Du kan vise denne strekkoden:

32774993760641
Eller: Oppgi vårt organisasjonsnummer:
993760641
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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Viktig støtte til restaurering
av MS «Hvaler»
Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker for all støtte som er gitt til
restaureringsarbeidene første halvår 2017! 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:
Riksantikvaren					
kr.  408.000
Puttenlegatet					kr.

4.000
kr.  30.000
Hvaler kommune					
Oslo Maritime Stiftelse				
kr. 100.000
Glomma Pall A/S 					
kr.
50.000
Rolf Helge Larsen					
kr.
 5.000
Østre Hvaler Sjømannsforening			
kr.
10.000

Styret i Stiftelsen D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers venner

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.

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
Eine Wiklund, styremedlem
Jan Arntzen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Gaute Jacobsen, styremedlem
Bjørn Sandhaug, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem

Stiftelsen D/S Hvaler
Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 957 62 251
www.dshvaler.no

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
www.dshvaler.no
email: post@dshvaler.no
Bank: 1111.10.06638

