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Duken på livbåtdekket
strekkes

Ferdigstillelse av livbåtdekket er et etterlengtet arbeide. Legging av duken utføres av Maritime Center Fredrikstad
AS i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. På bildet ser vi Morten Hesthammer og Georg Bodin Nilsen
fra Hardanger Fartøyvernsenter.
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MED KURS FOR FREMTIDEN
I godt og vel 26 år har Stiftelsen D/S Hvaler møysommelig og utrettelig arbeidet med gjenoppbygging og restaurering av den gamle rutebåten Hvaler. I mange år inne i mørke haller. I bitende
kulde eller på varme sommerkvelder i bunnen av stålskroget blant sementrester og dueskitt.
Joda, det gikk helt fint. Det har vært en glede.
Nå har vi vært noen år på den fantastiske øya Isegran med båtentusiaster
og fartøyvernere på «alle kanter», der
vi har fått førsteklasses tjenester av
Maritime Center Fredrikstad først
med Knut Sørensen, nå med Erlend
Arntzen Dahle i spissen. Ja, vi priser
oss lykkelige over at vi har dette
senteret i vårt nærmiljø! Vi fikk
en «boost» (som det heter på godt
norsk) i arbeidene da vi kom dit, og
vi er stadig 20 mann på dugnad på
tirsdager, og 4-5 mann på onsdager.
Men snart kommer nye tider for
vårt prosjekt, og nye utfordringer, og
ikke minst: nye opplevelser. Planleggingen av turoppsett, havneanløp, bemanning, og mye annet som
hører med til drift av en passasjerbåt
som Hvaler er startet opp. Mange
spørsmål melder seg, ikke minst vil
vi trenge folk til å utføre en rekke
oppgaver i tillegg til de rent maritime funksjonene. På et seminar
for dugnadsgjengen med partnere
/ ektefeller, var tilbakemeldingen at
mange ønsker å være med videre
etter at båten er kommet i drift. Dette
er svært gledelig. Alle sluttet opp om
verdier som: åpenhet, tillit, fellesskap og dugnadsånd. Formidling av
kystkultur, opplevelser gjennom en

«levende», men autentisk og antikvarisk båt håper vi skal bli vårt
kvalitetskjennetegn.
Næringslivet i Fredrikstad har gitt
oss flott støtte denne våren. Det ser
vi på som en stor anerkjennelse og
et sikkert tegn på at store bedrifter
ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret også innen fartøyvernet. Denne
våren har de sammen med Hvalers
venner, Riksantikvaren og andre,
bl.a. bidratt til at skipets midtsalong er gjenoppbygget, automatisk
slukkeanlegg for brann er ferdig
installert, mast og rigg blir satt opp
før sommeren, og store arbeider i
maskinrommet er videreført.
Vi håper å få Sjøfartsdirektoratets
tillatelse til å frakte opp mot 50
passasjerer på våre turer. Borg Havn
har bygget en ny flott brygge på
Isegran der vi er tilbudt kaiplass. Her
ønsker vi å ha vår hjemmehavn for
«Hvaler». Fredrikstad kommune har
lenge ønske å legge til rette for en
forsvarlig landbase for våre driftsbehov gjennom bygging av et nytt
«langhus». Dette har stoppet helt
opp etter at fylkeskonservatoren kom
med innsigelse på planene. Men det
er stor mangel på egnede bygningsarealer på Isegran. Det fører for tiden

til en aktivitet som minner mer om
stol-leken der deltakerne er diverse
aktører som hører til på Isegran,
og kjemper om en plass i s(t)olen.
Vi håper og tror i det lengste, slik
kultursjef Holøs – Pettersen skrev i
FB for en tid tilbake, at fartøyvern får
et sterkere fokus på Isegran. Skulle
et nasjonalt fartøyvernsenter bli virkeliggjort her, bør også reguleringsplanen først gjennomgås på nytt slik
Fylkeskonservatoren anbefaler. Det
vil forhåpentlig avklare om det er
«liv laga» både for et slikt fartøyvernsenter og for «Hvaler» på Isegran i
fremtiden.
Vi venter i spenning!
Vi ønsker alle våre lesere en riktig
god sommer, og kanskje vi sees på
Isegran under Tall Ships Races? Vi
skal være der, båten vil være åpen
for besiktigelse – det er en flott båt vi
kan vise deg nå!
GOD SOMMER!
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Redaksjonen avsluttet 15. juni 2019.

2

KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

Eine - snart på brua igjen?
Alle, med et snev av interesse for «M/S Hvaler», vet hvem Eine Wiklund (77) er. Han vokste opp i
Botnekilen på Hvaler og fikk i høyeste grad sjømannsyrket inn med morsmjølka. I store deler av
sitt yrkesaktive liv var han skipper på «M/S Hvaler» og senere på Hvaler-fergene. Snart kan
ringen være sluttet. Dugnadsgjengen ser lyset i tunnelen og kanskje er Eine førstemann på brua
når jomfruturen skal gjennomføres?
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Med Eines bakgrunn og forhold til
øysamfunnet Hvaler og båten «M/S
Hvaler» er det kanskje ikke rart at han
var en av de som dro i gang stiftelsen
«D/S Hvaler». Eine er fortsatt aktiv på
flere fronter. Han har hatt og har fremdeles mye å bidra med i gjenoppbyggingen av den ærverdige båten.
Vi treffer Eine hjemme i hans koselige
hus like ved Onsøy Rådhus. Hjemmet
hans bærer i høyeste grad preg av at
dette er en mann som har hatt sitt virke
på sjøen. Veggene er fulle av bilder av
gamle skuter og Eine selv er som en
historiebok når han deler noe av sin
historie sammen med oss.

EN SJØENS MANN: Et besøk i Eine
Wiklund hjem etterlater ingen tvil om
hans profesjon. Veggene er dekket av et
betydelig antall skutebilder. Flere av dem
er av båter Eine har jobbet på.

Til sjøs – 14 år gammel
-Jeg var ikke mer enn 14 år gammel da
jeg dro til sjøs første gang. Pappa var
stuert og jeg mønstret på den samme
båten som messegutt hvor han jobbet,
forteller Eine. Dermed var sjømannskarrieren så smått i gang.
Som mange andre Hvaler-boere flyttet
Eine på hybel i Fredrikstad da han
begynte på videregående.

PÅ BRUA: Eine Wiklund på brua ombord på “Hvalerfergen III”. Nå kan han forhåpentlig
snart ta turen opp på brua igjen - i en nyrestaurert “MS Hvaler”

Når militærtjenesten skulle avtjenes
ble det naturligvis Kongelige Norske
Marine for Eine.
- Jeg fikk opplæring som signalmann
og tjenestegjorde ombord opp mineleggerne Tyr og Gor og var også innom

ubåten Utvær, forteller Eine.
Sin første befatning med fergeselskapet
som betjente Hvaler-samfunnet fikk
han da han troppet opp på kontoret til
Ole Sandhaug og ba pent om å få en
jobb. Det ordnet seg og dermed begynte
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snøballen og rulle. Først som dekksmann på «M/S Skjærhalden og senere
på Hvaler-fergen fra Tangen til Revholmen.
Jobb og skole
I 1967, da han var 25 år gammel, ble han
skipper. I 1972 mønstret han på «M/S
Hvaler». En båt han satte sitt preg på helt
fram til 1979 – og som han naturligvis
fikk et spesielt forhold til. Samtidig med
at han var yrkesaktiv var han også elev
ved sjømannsskolen i Fergestedveien i
Fredrikstad. Etter 3 år ved skolen kunne
han gå ut døra med papirene i hånda.
For å få skipper-kompetanse seilte Eine
på tankbåter og hadde flere turer til den
Persiske gulf, for å nevne noe av hans
mangfoldige bakgrunn.
Livsnerven til Hvaler-øyene
Før broforbindelsen til Hvaler-øyene ble
etablert var rutebåtene fra Fredrikstad,
blant disse «M/S Hvaler» selve livsnerven mellom fastlandet og øyene. Og
gjennom syv år manøvrerte Eine «M/S
Hvaler» med stødig hånd i hjemlige
farvann - som han kjente like godt som
sin egen bukselomme.
Hva ble så båten brukt til?
Først og fremst var det jo en rutebåt som
fraktet passasjerer og diverse varer ut
til øyene. Alt av matvarer til butikkene,
brus, øl, bensin, olje, bygningsmaterialer
og aviser. Ja til og med likkister og urner.
Motsatt vei ble det mye frakt av frukt,
poteter og grønnsaker inn til fastlandet,
forteller Eine. Eina smetter inn med en
episode. Bensin-fatene ble jo plassert
på dekket. Ved en anledning satt en kar
oppe på et av fatene med røyken i hånda.
Det gikk bra, men var selvsagt ikke helt
etter boka, sier Eine. Vi hadde forøvrig et
godt innarbeidet system for hvordan vi
lastet varene. Logistikken fløt bra.
Taklet vintermåneden bra
-Det var naturligvis sommermånedene
som var mest hektisk, med mange passasjerer som skulle ut til sine sommersteder.
-Men det var jo ikke slik at båten gikk i
opplag under vintermånedene. Behovet
for varetransport var jo der hele året. Det
var alltid liv og røre når «M/S Hvaler»
klappet til kai med folk og gods. Et
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STAUT KAR: Eine Wiklund i full mundur.
Her ombord på «Hvalerfergen II».

høydepunkt i hverdagen for mange.
- «M/S Hvaler» var en god båt til denne
helårstrafikken. Selv under vintre med
mye is var det sjelden noe problem å ta
seg fram. Båtens utforming gjorde at
den taklet isen greit. Til tider var den jo
nesten som en isbryter, minnes Eine.
-Det var aldri noe problem å ta seg inn
til bryggene. Selv i perioder med mye is.
 Foruten den faste rutekjøringen ble det
også en og annen tur til Strømstad og i
tillegg noen charter-oppdrag.
Ble solgt
Etter hvert som bruforbindelsen til Hvaler ble bygd ut ble behovet for rutebåtene
stadig mindre. I april 1979 var det slutt
for «M/S Hvaler». Da ble den solgt til
sjømannsskolen for 20.000 kroner.
Sjømannsskolen i Fredrikstad ble etter
hvert nedlagt. «M/S Hvaler ble liggende
å forfalle. Et sårt syn for mange med
interesse for fartøyvern og kystkultur.
«M/S Hvalers» redning kom da stiftelsen
D/S Hvaler ble etablert, med Eine
Wiklund som en av initiativtakerne.

PÅ ISEGRAN: Eine på plass på kaia
på Isegran der «M/S Hvaler» ligger for
øyeblikket.

Fra den dagen har det bare gått en vei. Et
enormt dugnadsarbeid har blitt nedlagt.
Lyset i tunnelen blir større og større og
dagen trossene kan kastes nærmer seg.
En som ser fram til det. Kanskje mer
enn noen annen, er Eine Wiklund.

Dugnadsarbeid våren 2019 av vår
egen dugnadsgjeng og innleid hjelp
TEKST STEINAR HAUGSTEN

Som vanlig er det full aktivitet hver tirsdag og onsdag fra dugnadsgjengen både
synlig og usynlig arbeid. Det som synes
godt er ferdigstillelsen av forsalongen
hvor både ny eiketrapp, lys og linoleum
er på plass. Spesiell er eiketrappa som
Tor Christiansen har lagd. Den har
blitt som et vakkert møbel å regne. Nå
gjenstår bare putene til benkene som
Mette Bråthe fra firmaet Sybraseil har
lovet ferdig til Tall Ships Races.
Ferdigstillelse av livbåtdekket er et etterlengtet arbeid. Legging av duken utføres
av Maritime Center Fredrikstad AS i
samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. Duken er sydd av Mette Bråthe
fra firmaet Sybraseil som etter legging
er smørt inn med kokt linolje og malt
for å holde livbåtdekket tett. Forut for alt
dette arbeidet må det gjennomføres tilrettelegginger av dugnadsgjengen hvor
særlig davitene til livbåtene (ekene) har
skapt mye hodebry. Men Torgil Johnsen
og Tore Haraldsen har nå kontroll.
Våre maskinfolk har jobbet intens
denne våren, men en del røropplegg
gjenstår før vi kan forvente oppstart
utover høsten en gang.
Masta vår er et kjennetegn for «Hvaler».
Den er lagd av Tim Morris på Maritime
Center Fredrikstad AS under oppsyn og
deltagelse av vår egen Bengt Bergmann.
Topplanterna er restaurert og nymalt og
er en av de eldste delene som er ombord
i båten.
Vi er veldig fornøyd med at riksantikvaren ga oss tillatelse til å bygge opp
skipperlugaren i midtsalongen som den
var i 1948. Ikke helt slik som den var
for det bygges et skap og et skrivebord
og under køya til skipperen vil vi bygge
et lite pentry med to kokeplater, et varmebad, en vask og en liten benkeplate
plass til en kaffetrakter og pølsekoker.
Alt bygges som et heve- og senkebord

TOR CHRISTIANSEN ved trappa til forsalongen, som han har lagd.

RONNY OG TORE forlenger og retter opp davitene. Grunnen til forlengelsen er at livbåtdekket er blitt noe høyere enn beregnet.

og kamufleres, når dette ikke brukes,
av køya til skipperen. Her kan vi dele
ut mat og drikke og is på varme dager
når vi stevner ut i det historiske farvann
som MS Hvaler en gang daglig gikk i.
Det er Morten Hesthammer fra
Hardanger Fartøyvernsenter som står
for trearbeidene sammen med Georg
Bodin Nilsen fra samme firma.
De samme personer har, i tillegg, til
skipperlugaren også startet på opp-

byggingen av to toaletter, postkontor
og montert den gamle trappa opp til
akterdekket.
For å tilfredsstille sjøfartsdirektoratets
krav til sertifisering slik at vi kan gå
litt utaskjærs og kanskje til Strømstad,
har vi måtte øke terskelhøyden inn til
midtsalongen. Et arbeide som Ronny
«sveiser» har tatt seg av sammen med
Tor Christiansen. Terskelhøyden er økt
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med 13 cm fra 25 cm, som det var, til
38 cm.
Forøvrig er det mange mindre detaljer som dugnadsgjengen tar seg av.
Malerne har malt toalettene, postkontoret og innvendig i styrehuset. Rydding
tar mange timer og vask og priming av
alle ståldeler både en og to og tre ganger
tar mye tid.
Fin innsats av dugnadsgjengen også
dette halvår. Og de tar ikke «ferie» før
etter Tall Ships Races. For da har vi åpen
båt i to dager. Fram til da vil dugnadsarbeidet bestå av stort sett arbeid for å få
«Hvaler» ship shape slik at våre venner i
venneforeningen kan se hvor flott båten
blir.

BENGT HAR VÆRT vår ansvarlige når Maritime Center, med Tim Morris i spissen, har
lagd masta.

TOPPLANTERNA restaurert og nymalt.
Klar for montering i masta.
Ronny Karlsen er ferdig med heving av terskelhøyden fra fordekk til midtsalong

SKIPPERLUGAREN sett fra innvendig
vinkel mot døra.

SKIPPERLUGAREN ferdig panelt. Det er
satt av plass til køyeseng.

6

TRAPPA TIL AKTERDEKKET og toalet bb akter. Den gamle trappa er montert igjen.
Sikkert mange som kjenner seg igjen og har gått opp og ned i denne.

Rolf Schraders loggbok
M/B «Hvaler» i juli 1959
Det er spesielt å lese om rutene M/B «Hvaler hadde i sommermånedene. Jeg husket jo at faren
min var lite hjemme om sommeren, men å lese det her i loggboken hans gjør inntrykk. De hadde
så mange turer på Fredrikstad alle ukedager, unntatt tirsdager da hadde mannskapet fri og
torsdager da gikk Hvaler på Strømstad (med nesten full båt hver torsdag i hele juli) Jeg kan ikke
huske at faren min klaget, det jeg husker var at han om sommeren hadde sår under armene på
grunn av, antar jeg, alle dreiningen på rattet og varmen der oppe i styrhuset. Han var glad for at
det var mye trafikk, han var glad i å omgåes mennesker. Jeg tror at på tross av et utrolig hardt
ruteopplegg om sommeren så var han opptatt av og glad i jobben sin.
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Onsdag 1. juli
Stille på morgenen. Sydvest bristil
kuling om aftenen. Vi hadde 21
passasjerer til byen og 20 passasjerer
ut kl 1045, opp 19. Ut kl 1515 hadde
vi 108 passasjerer. Vi legger oss i
Skjærhalden, ankom hit kl 18. Vi
gjør rent og spyler. På aftenen måtte
jeg gå ombord igjen. Det ble så mye
vind og dragsug, vi måtte fortøye
bedre.
Torsdag 2.
Skiftende bris,pent vær. Alle mann
fri.
Fredag 3.
Solgangsvind, pent vær. Vi hadde
27 passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 52 passasjerer, opp 46 og ut
kl 1515 hadde vi 69 passasjerer, og
opp hadde vi 22. Ut kl 19 hadde vi 74
passasjerer. Vi ankom Skjærhalden
kl 2110.
Lørdag 4.
Svak vind, tørt, pent vær. Vi hadde
39 passasjerer til byen og ut kl 1045
111, og opp hadde vi 36 passasjerer.
Ut kl 1515 hadde vi 210 passasjerer.
Akerø går Urdal, Botne og Skjærhalden.
Vi ankom Skjærhalden kl 1800.

Søndag 5.
Frisk sørvest bris, klart, varmt. Vi
går fra Skjærhalden kl 0650. Vi går
rutenog har 98 passasjerer til byen.
Første tur ut har vi 36, og siste tur ut
har vi 260 (!!) passasjerer. Ankom
Skjærhalden kl 1800.
Mandag 6.
Skiftende bris, kraftige regnbyger
på formiddagen, ellers pent vær. Vi
hadde 40 passasjerer til byen og ut
1045 hadde vi 50 passasjerer og opp
hadde vi 37. Ut kl 1515 hadde vi 110
passasjerer. Vi ankom Skjørhalsen kl
1750. Vi spyler og gjør rent.
Tirsdag 7.
Skiftende bris, pent vær. Vi går ruta
til byen om morgenen. Vi går til
Strømstad med 175 passasjerer fra
byen, fra Hvaler kunne vi ikke ta med
alle. Ankom Skjærhalden på kvelden
kl 2045.

Fredag 10.
Skiftende bris, varmt, pent vær. Vi
hadde 41 passasjerer til byen, og ut kl
1045 47 og opp 50 pasasjerer. Ut kl
1515 hadde vi 84 passasjerer og opp
til byen igjen 53. Ut kl 19 hadde vi 61
passasjerer. Vi ankom Skjærhalden
kl 2110.
Lørdag 11.
Sydvest bris, varmt, klart vær. Vi
hadde 44 passasjerer til byen og ut kl
1045 hadde vi 112, og opp hadde vi
34 passasjerer. Ut kl 1515 hadde vi
218 passasjerer. Akerø gikk Urdal, Botne og Skjærhalden opp om
aftenen.
Søndag 12.
Sydvest bris delvis klart på dagen,
regn på natta. Vi går ruta og har 65
passasjerer fra byen og opp kl 1510
har vi 29 og ut har vi 48 passasjerer.
Opp siste tur har vi 167 passasjerer.

Onsdag 8.
Skiftende bris, pent vær. Vi hadde
35 passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 30 og opp 42 passasjerer.
Ut kl 1515 hadde vi 110 passasjerer.
Ankom Skjærhalden kl 1750. Vi
spyler og gjør rent.

Mandag 13.
Sydvest frisk bris, på ettermiddagen
regnbyer. Vi har 55 passasjerer til
byen og ut kl 1045 har vi 62 passasjerer og opp 77. Ut kl 1515 har vi 101
passasjerer. Ankom Skjærhalden kl
1755. Vi spyler og gjør rent.

Torsdag 9.
Skiftende bris, pent vær Alle mann
fri.

Tirsdag 14.
Sydvest bris, regnbyer på morgenen.
Vi går til Strømstad og har 81 passasjerer fra byen og det samme tilbake.
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Fra Hvaler har vi 36 passasjerer.
Ankom Skjærhalden på kvelden kl
2035. Rafi tar alle passasjerere fra oss
i Skjærhalden til byen.
Onsdag 15.
Klart, pent vær. Vi hadde 50 passasjerer til byen og ut kl 1045 hadde
vi 43 passasjerer, og opp til byen 58.
Ut kl 1515 hadde vi 117 passasjerer.
Ankom Skjærhalden kl 1750. Vi
spyler og gjør rent.
Torsdag 16
Svak vind, varmt, pent vær. Alle
mann fri.
Fredag 17.
Skiftende bris, pent vær. Vi hadde
26 passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 38, opp til byen 83 passasjerer. Ut kl 1515 hadde vi 49 og opp
34 passasjerer, ut kl 19 hadde vi 46
passasjerer. Vi ankom Skjærhalden
kl 2055. Vi spyler og gjør rent.
Lørdag 18.
Stille, klart, pent vær. Vi hadde 45
passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 90 passasjerer og tilbake
til byen 70. Ut kl 1515 hadde vi 198
passasjerer. Vi ankom Skjærhalden
1750.
Søndag 19.
Stille, varmt, pent vær. Den varmeste dagen i sommer. Vi hadde 111
passasjerer ut kl 0900, opp første
tur hadde vi 88 passasjerer, ut igjen
hadde vi 55. Opp om aftenen hadde
vi 213 passasjerer. Vi ankom Ed kl
2210.
Mandag 20.
Svak vind, klart på formiddagen,
regnbyer på ettermiddagen. Vi
hadde 53 passasjerer til byen og ut kl
1045 hadde vi 56, tilbake til byen 61

og ut kl 1515 hadde vi 114 passasjerer. Vi ankom Skjærhalsen kl 1755.
Vi spyler og gjør rent.
Tirsdag 21.
Svakvind, pent, varmt vær. Vi hadde
16 passasjerer til byen om morgenene. Til Strømstad 176 passasjerer fra byen, og full båt fra Hvaler.
Vi ankom Skjærhalden om kvelden
kl 2040.
Onsdag 22.
Stille klart, pent vær meget varmt.
Vi hadde 59 pasasjerer tilbyen og
ut kl 1945 hadde vi 45 passasjerer
og opp til byen 45 passasjerer. Ut
kl 1515 hadde vi 80 passasjerer. Vi
ankom Skjærhalden l 1750. Vi spyler
og gjør rent.
Torsdag 23.
Stille klart meget varmt. 30 grader i
skyggen. Alle mann fri.
Fredag 24.
Stille, klart, meget varmt. Vi hadde
27 passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 41 passasjerer og opp til
byen 85 passasjerer. Ut kl 1515 hadde vi 65 passasjerer og opp til byen
48 passasjerer. Ut kl 19 hadde vi 47
passasjerer. Vi ankom Skjærhalden
kl 2100.
Lørdag 25.
Stille, klart og varmt. Vi hadde 68
passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 76 passasjerer og opp til
byen 68. Ut kl 1515 hadde vi 210
passasjere og opp til byen 49. Ut kl
19 hadde vi 53 passasjerer. Vi går
til byen og legger oss. Vi ankom
Fredrikstad kl 2315. «Skjærhalden»
har maskinskade og har en lekkasje i
reverseringa. Rafi har også maskinskade.

Søndag 26.
Stille, klart, varmt pent vær. Vi hadde 122 passasjerer fra byen og 166
passasjerer til byen på først tur. Ut
igjen hadde vi 30 passasjerer. Opp
siste tur hadde vi 210 passasjerer.
Vi måtte gå fra ca 30 passasjerer på
Skjærhalden. Ankom Skjærhalden
kl 2240 om kvelden.
Mandag 27.
Stille, klart, varmt pent vær. Vi
hadde 69 passasjerer til byen og ut
kl1045 hadde vi 36 og opp til byen
102npassasjerer. Vi hadde 67 passasjerer ut kl 1515. Vi anko Skjærhalden kl 1750. Vi spyler og gjør rent.
Tirsdag 28.
Svak vind, pent varmt vær. Vi
hadde 21 passasjerer tilbyen og til
Strømstad full båt og det samme fra
Strømstad. Vi ankom Skjærhalden
på kvelden 2040.
Onsdag 29
Svak vind, varmt, pent vær. Vi hadde
37 passasjerer til byen og ut kl 1045
hadde vi 29, opp hadde vi 73. Ut kl
1515 hadde vi 64. Vi ankom Skjærhalden kl 1800, Spyler og gjør rent.
Torsdag 30.
Nordost bris, klart, men ikke fullt så
varmt. Nå er det så tørt som jeg ikke
kan huske at det har vært noen gang.
Fredag 31.
Nordost bris, klart, fint vær. Vi
hadde 21 passasjerer til byen og ut
kl 1045 hadde vi 30 passasjerer og
opp til byen 84. Ut kl 1515 hadde
vi 48 passasjerer og opp til byen 54.
Ut kl 19 hadde vi 73 passasjerer. Vi
ankom Skjærhalden kl 2100. Vi
spyler og gjør rent.

Redaksjonen ønsker alle en riktig GOD SOMMER!
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Protokoll årsmøte D/S Hvalers
Venner 25. februar 2019
ÅPNING, GODKJENNING AV ÅRSMØTE
Leder Per-Arild Andersen ønsket gamle og nye
medlemmer velkommen til årsmøte.
VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO
TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Per-Arild Andersen ble valgt til dirigent, Steinar
Haugsten ble valgt til referent og Tore Haraldsen
og Terje Haraldsen ble valgt til å underskrive
protokollen.
GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent
ÅRSBERETNING
Årsberetning ble delt ut og lest av sekretær Steinar
Haugsten. Det har blitt gjennomført 5 styremøter i
2018. 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. 9000 dugnadstimer i 2018, hvor
gjenoppbygging av livbåtdekket, innredning av
forsalong, malerarbeid av skrog og innredninger
og montering av maskinromsystemer har vært
de største prosjektene. Avisa er blitt gitt ut med
de planlagte 2 utgivelsene. Det var ved årsskiftet
registrert 595 medlemmer og 87 andelshavere og
forretningsforbindelser. Venneforeningen ha bidratt
med 160 000 kr til Stiftelsen.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2016
Regnskap og revisjonsberetning ble delt ut på møtet
og gjennomgått av kasserer Hans Amund Lunde.

Et lite utsnitt av årsmøtedeltagerne.

Regnskapet for 2018 viser et årsresultat på 49420kr
og en beholdning på 275976
Kasserer leste opp revisjonsberetning fra Øivind
Beck-Andersen som ikke hadde noen bemerkninger
til regnskapet. Regnskap og revisjonsberetning ble
enstemmig godkjent.
INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag.
VALG AV STYREREPRESENTANTER, REVISOR
OG VALGKOMITE
Leder: Per-Arild Andersen- ikke på valg 2018-2020
Nestleder Rino Walther Kristiansen, gjenvalg
2019-2021
Kasserer hans Amund Lunde – ikke på valg
2018-2020
Sekretær Steinar Haugsten - gjenvalg 2019-2021
Styremedlem Tom Bart Hansen gjenvalg 2019-2021
Representant Stiftelsen Knut Alnæs, gjenvalg 1 år
2019-2020
Revisor: Øivind Beck-Andersen gjenvalg 1 år 2020
Valgkomite:
Tore Haraldsen Gjenvalg 1 år 2019-2020
Ole Torp, Gjenvalg 1 år, 2019-2020
Rett protokoll bevitnes og undertegnes
Terje Haraldsen					
		
Tore Haraldsen

Årsmøtets foredragsholder Stian Tønnesen, fortalte om sin reise
Clipper Round the World Yacht Race 2017/18. Som er til inntekt
for UNICEF.
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D/S Hvalers venner
Årsberetning 2018 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 09.februar 2018 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Tom Bart Hansen
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 5 styremøter i 2018.
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.
Organiseringen av dugnadsarbeid og ikke minst kontakt med leverandører og firmaer, kontroll med
regnskap og medlemsregisteret, innkjøp av produkter, planlegging og gjennomføring av ulike
arrangementer som Hvalers venner er med på, er oppgaver styret har arbeidet med i 2018.
Arbeider på båten i 2018.
Dugnadsgjengen teller totalt ca.40 personer I snitt møter ca 20 personer hver uke på dugnaden
I 2018 har mesteparten av dugnadsarbeidet på båten blitt gjennomført på dagtid hver tirsdag og
onsdag. En del av arbeidet gjøres av dugnadsgjengen alene, mens noe gjøres av innleide firmaer.
Det kreves et nært samarbeid med de ulike firmaene.
I 2018 er det blant annet blitt utført:
- Legging av livbåtdekket (tredekk) i samarbeid med Maritime Senter Fredrikstad
- Ferdigstilt arbeidet i mannskapslugar inkludert blikkenslagerarbeid i byssa, legging av linoleum
på dørk, produksjon av sengebenker og montering av varmesystem.
Ferdigstilt montering av hovedmotor
- Videreført maskinromsystemer
- Installasjon av automatisk brannslukkingsanlegg.
- Innredning av forsalong. Hardanger fartøyvernsenter i samarbeid med Maritime Senter
Fredrikstad og Plusskolen har stått for trearbeidet.
- Maling av casing og midtsalong

D/S Hvalers venner

I tillegg består dugnadsarbeidet av en del løpende oppdrag som produksjon av livbeltekasser,
trapper, benker, diverse stålarbeider m.m.
Timer dugnad i 2018
Praktisk dugnad:20 personer tirsdager og onsdager: 4800 timer
- Tegning, beregninger, konstruksjon 2 personer: 150 timer
D/S Hvalers venner
Telefon 901 705 87
- Planlegging,
arbeidsledelse, rapportering
7 personer: 2500 timer
Postboks 907
E-post: steinar.haugsten@dshvaler.no
- Styrearbeid,
13
personer:
800
timer
1670 Kråkerøy
Internett: www.dshvaler.no
- Redaksjon avis 7 personer: 150 timer
- Salg og PR og arrangementer 20 personer: 250 timer
- Foredrag og undervisning 20 personer: 335 timer

Org.nr. 993 760 641
Bankkonto nr. 1111 10 06638

Totalt dugnadstimer i 2018. 9135 timer eller ca. 5 årsverk.
Avisa/informasjonsarbeid
Også 2018 er det laget 2 aviser, et sommernummer og et julenummer. Avisa har en egen
redaksjonskomite. Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 700 eksemplarer.
.
Det er også for 2018 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 595 medlemmer og 87 andelshavere og forretningsforbindelser.
Tilgang av nye medlemmer i 2018 er 42. Samtidig er det noen som melder seg ut, noen strykes pga.
manglende innbetaling av medlemskontingent, og noen mister vi når de ikke melder adresseendring
ved flytting. Netto tilgang i 2018 er 15 medlemmer.
Venneforeningen har bidratt med 160 000 kr til Stiftelsen.
Fredrikstad 25.februar 2019
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Per-Arild Andersen
Leder

Rino Walther Kristiansen
Nestleder

Hans Amund Lunde
Kasserer

Steinar Haugsten
Sekretær

Tom Bart Hansen
Styremedlem

Knut Alnæs
Representant Stiftelsen

D/S Hvalers venner
Postboks 907
1670 Kråkerøy

Telefon 901 705 87
E-post: steinar.haugsten@dshvaler.no
Internett: www.dshvaler.no

Org.nr. 993 760 641
Bankkonto nr. 1111 10 06638

Minner fra D/S «Hvaler»

Fra jeg ble født i 1938 og til vi flyttet til Moss i 1956 bodde jeg med min familie på Skjærhalden, og
«Hvalerbåten» var en viktig del av vår tilværelse. Mine aller første minner om reise med rutebåt var
med «Svinesund» som gikk til Halden. Mormor og morfar bodde på Nordre Sandøy og pappa var i
utenriks fart under hele krigen, så mamma og jeg reiste ofte med den båten til Gravningssund. Der var
det alltid tyske soldater om bord, og en gang vi hadde glemt Grenseboerbeviset, måtte vi gjemme oss i
maskinrommet.
Men det var D/S «Hvaler» som etter hvert
ble «Båten» som vi var avhengig av hvis vi
skulle til byen. Det hendte jo at vi reiste til
Halden, men «Byen» var Fredrikstad.
Det å stå på dampskipsbrygga på Skjærhalden i tidlige høst- og vintermorgener å
vente på båten var ikke alltid like behagelig. Den gikk fra brygga kl 07.00, men
en måtte være tidlig ute, for hvis en kom
for sent, så kom en jo ikke til byen den
dagen. Jeg husker særlig en vintermorgen
da mamma, jeg og den lille søstra mi på
halvannet år skulle reise. Det var kommet
mye snø i løpet av natta og for at det skulle
gå fortere satt vi Inger i skinnposen på en
trekjelke. Vi gikk kanskje litt for fort, for
nede ved Doblaug-hjørnet veltet kjelken
og både Inger og det andre vi hadde på
kjelken forsvant i snøen. Hun ble redd
og skrek i vilden sky, men vi fikk plukket
opp alt og vi rakk båten. Da var det deilig
å komme om bord, få ristet av seg snøen
og finne en plass i akter- salongen. Det
var som regel flere kjente som også skulle
til byen, både voksne og barn, så de to
timene det tok å komme til Fredrikstad,
gikk ganske fort.
Etter at jeg hadde begynt på skolen, oppdaget jeg at det var noe som het skoletannlege. Vi hadde jo ikke vært hos tannlegen
før, og det gikk mange historier om hva
som kunne skje der. Skoletannlegen vår
het Svanæs og holdt til i Fredrikstad, så
for å komme dit måtte vi ta båten. Det
betød at vi måtte få fri hele skoledagen de
gangene vi skulle dit, for vi måtte reise kl.
07.00 og vi var ikke hjemme igjen før ca
kl, 17.00. Det var alltid flere elever som
skulle til tannlegen samme dagen, og da
samlet vi oss som regel rundt det store
bordet i aktersalongen. Der kunne vi
spille kort og fortelle vitser og prate om
ting som vi var opptatt av. Jeg hadde aldri
noen skrekkopplevelser hos tannlegen
heller. Han var hyggelig og leste for oss fra
en bok som han hadde skrevet som het

«Eventyret om Poselensfjellene», det var
vel en forløper til «Karius og Baktus».
Når vi skulle reise til byen var det alltid
spennende når vi passerte Homlungen
fyr. Blåste det så mye at båten måtte kjøre
langt utover mot bølgene før vi kunne snu
innover igjen, eller kunne vi sette kursen
direkte mot Bølingshavn. Hvis det blåste
ekstra mye på hjemveien og båten gikk
utaskjærs, hendte det at vi gikk i land i
Bølingshavn og gikk til Skjærhalden, eller
spleiset med noen til en drosje.
Isvintrene kunne også være harde, og selv
om «Hvaler» var en ekstra god isbryter,
hendte det at vi ble satt av ved iskanten
og da MÅTTE vi gå hjem. Det var også
stadige påminnelser både fra mamma,
mormor og fra farmor på Lauer, når vi
lekte på isen «Pass dere for Hvaler-råka.
Etter som vi ble eldre, ble det morsommere å sitte oppe i den lille, hvite salongen
på øverste dekk, bak styrhuset. Der var det
det ingen sure fjes som så på oss hvis vi ble
litt høyrøstet, og det kunne vi jo bli. Der
var det også bedre utsikt, så vi kunne følge
med på hvor langt vi var kommet.
Jeg husker godt en spesiell tur med
Hvalerbåten lørdag før jul i 1955. Jeg gikk
på handelsskolen i Moss og skulle hjem
til jul. Jeg kom med toget til Fredrikstad
stasjon, skyndte meg ned til båten ved
Tollbodbrygga og gledet meg til å komme
hjem. Det var dårlig vær og avreisen ble
stadig utsatt. Det blåste veldig og snøfokka
sto helt tett ut mot Isegran.
Til slutt ble det bestemt at båten ikke
kunne gå i slikt vær, og vi måtte belage oss
på å bli om bord. Det var flere ungdommer som var med, og 5 av oss bestemte at
vi skulle gå på kino i Bibliotekets aula. Det
var tungt å gå bortover Fergestedsveien,
men vi kom fram og fant til og med en
kiosk som var åpen. Da vi kom frem til
kinoen, var det tre andre personer der
utenom oss. De hadde bestemt å ikke

kjøre filmen, men da de hørte om vår situasjon, kjørte de den allikevel, så da gikk
jo den tiden. Veien tilbake var atskillig
værre, da det hadde blåst sammen store
snøfonner, men vi hadde da fått kjøpt oss
noe å spise. Søndag var været bedre, men
da jeg skulle gå hjem fra brygga og opp
Skjærhaldveien på søndag formiddag rakk
snøen meg til livet.
Ellers så er det mange andre minner fra
den tiden. Det var med Hvalerbåten vi reiste med da vi skulle til Oslo og møte pappa som kom hjem fra krigen, det var der
jeg så min første sykkel som foreldrene
mine hadde vært i byen og kjøpt. Det var
med Hvalerbåten mamma kom hjem fra
sykehuset med mine to småbrødre og det
var der det kom kister svøpt i norske flagg
når noen hadde omkommet på sjøen. Jeg
har også reist der med egne barn når vi
skulle besøke slekt og venner.
Posten vår kom med Hvalerbåten om
ettermiddagen, og det var viktig å hente
posten. Den ble delt ut i postluka hos
Høegh når den var sortert. Mange møtte
opp på brygga når båten kom, og det var
et viktig sosialt møtested både for voksne
og barn. «Bryggegjengen» som besto av
voksne mannfolk var et fast innslag. Der
traff en kjente, fikk høre nytt og kunne
se hvem som hadde vært ute og reist og
hvem om kom på besøk. Det var ingen
broer og ingen ferger på den tiden, så
nesten all kontakt med utenverdenen gikk
via rutebåtene.
Det var et stort savn når «Hvaler» ble
borte, og jeg er uendelig glad for det arbeidet som gjøres med båten og ser frem
til den dagen da det igjen blir mulig og gå
ombord til en tur i skjærgården.
Marit Solberg fra Råde
tidligere Marit Westberg fra Hvaler
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TIL FELLES BESTE: Daglig leder i Maritime Center Fredrikstad A/S, Erlend Arntzen Dahle, på dekket ombord i «M/S Hvaler». Han og
hans stab har gitt viktige bidrag under restaureringsarbeidene. Det er trearbeidene som er senterets spesialitet og som er området de
har bidratt på. - Samtidig med at vi har kunnet bidra har vi også hatt en læringsplass ombord i «M/S Hvaler». Det er et samliv til felles
beste, sier Erlend.

Samarbeid til felles beste

Stiftelsen D/S Hvaler og Maritime Center Fredrikstad AS lever i et fruktbart samarbeid. I en symbiose.
Et samliv til felles beste. Hvaler-gjengen får god og kompetent hjelp til trearbeidene ombord. Det maritime senteret har i «M/S Hvaler» et nærliggende «klasserom» hvor de får ta fatt på utfordringer innen
sitt spesialområde.
TEKST OG FOTO
STEIN H. JOHANSEN

Det er Erlend Arntzen Dahle (34) som
er daglig leder i det Maritime Center
Fredrikstad AS. Firmaet, som er økonomisk selvgående, har 12 ansatte.
 Det har skjedd en bevisstgjøring rundt
dette med kystkultur og trebåter. Det
har ført til at vi flere enn nok oppdrag
til å holde hodet over vannet. Vi får
inn både charterbåter, eldre fiskebåter,
museumseide båter og båter som er i
privat eie, forteller Erlend.
Interiør i stålbåter
 Det er jo trebåter som er vårt spesialområde og det vi driver mest med.
Når det gjelder stålbåter har vi hatt
noen oppdrag og da går det på interiør
12

som er av trevirke. Vi var blant annet
med på restaureringen av slepebåten
«Fix». At vi er nærmeste nabo til «M/S
Hvaler» har gjort at det har falt seg
naturlig at vi bidrar ned det vi kan i
dette spennende prosjektet. Dette er jo
også en læringsarena for oss, forklarer
Erlend.
 Vi har hatt et nært og godt samarbeid
med Hvaler-gjengen. I dette prosjektet
er jo også Riksantikvaren inne med
støtte. Og da stilles det store krav til
at alt stemmer ned til minste detalj.
Det kan være utfordrende, men også
lærerikt. En kar vi har samarbeidet tett
med og lært mye av er Arne Jostein
Jensen fra Hardanger Fartøyvernsenter. Han har i flere omganger blitt hyret
inn til «M/S Hvaler» og han har delt sin
ekspertise med oss. Det har vært nyttig,

slår Erlend fast. Det er Knut Alnæs
som står for rapporteringen rundt

DET FLASKER SEG: Erlend Arntzen Dahle nyter utsikten på toppdekket utenfor brua på «M/S Hvaler». -Nå begynner det å ligne noe,
selv om det forsatt står en del igjen, sier Erlend.

arbeidene som utføres. Vi avklarer
hvordan utfordringene skal løses før vi
setter i gang. Når det gjelder framdriften kan det jo i perioder bli litt stakkato
på grunn av at flere yrkesgrupper er
i sving samtidig og at ting må skje i
riktig rekkefølge. Men i det store og
hele synes jeg fremdriften er bra. Tross
alt gjøres jo veldig mye av jobben på
dugnad, påpeker Erlend.
Kystkultur i vekst
Foruten de 12 fast ansatte har det
maritime senteret også tatt i mot
lærlinger i virksomheten. I tillegg har
de et nært samarbeid med trebåt-linja
på Pluss-skolen. Som nevnt er dette
med kystkulturen noe som er for
oppadgående. Det er mange, i positiv
forstand, nostalgikere der ute. Folk som
har et forhold til kysten og ønsker å ta
vare noe av det som er igjen fra tidligere tider. Derfor er jeg overbevist om
at geskjeften vi driver bare vil vokse i
årene framover, sier Erlend. Med stadig
økende oppdragsmengde vil noe av
utfordringen framover bli å skaffe nok

kompetente medarbeidere. Selv har
Erlend en bachelor-grad i aquakultur.
Men for 10 år siden havnet han på
Isegran og har siden ledet Maritime
Center Fredrikstad AS til å bli en sunn,
kompetent og levedyktig virksomhet.

Erlend bor på Vaterland . Et steinkast

fra utløpet av Glomma. Dagen nærmer
seg da han kan se «M/S Hvaler» seile ut
i Skjærgården. Vel vitende om at han og
medarbeiderne hans har gitt et viktig
bidrag.

NOK Å GJØRE: Erlend har ingen problemer med å fylle ordrebøkene. Her foran båten
Jelse som er gjennom en omfattende restaurering. - Kystkultur og fartøyvern er for
oppadgående og i sterk vekst. Vi frykter ikke for å bli arbeidsledige med det første. Tvert
i mot. Det er mer å gjøre enn vi klarer å gape over, sier Erlend.
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D/S BORGILA
2.350 t.dw

1910 Borgila Bnr 142 fra FMV.

Bygd ved Fredrikstad Mek Verksted (Bnr. 142) og sjøsatt 14. oktober 1910 som «Borgila». Bare 8 arbeidsdager etter sjøsettingen var
hovedmaskinen innsatt og etter nye 8 dager, den 2. november 1910,
gikk den en vellykket prøvetur. Litt av en rekord kunne avisene
meddele!
TEKST FINN G. ENGEBRETSEN

«Borgila» ble levert like etterpå til A/S
Borgå (Petter Olsen), Christiania som
det andre av to søsterskip. Dette ble
forøvrig den siste båten som FMV bygget for Fred. Olsen rederiet.
Den var utstyrt med kullfyrte kjeler
og en tresylindret trippel ekspansjons
dampmaskin på 180 NHK fra byggeverftet. Farten var 9 knop.
«Borgila» var bygd som singeldekker,
three island type med kort bakk og
poopdekk, og et relativt stort overbygg
midtskips. Det var også et lite dekkshus
på poopen. Den hadde fire luker og
var rigget med 4 master, en på bakken,
en foran og en bak overbygget og en
på poopen. Vinsjene var steamdrevne
og hver mast hadde 1 bom. Offisersbekvemlighetene var i overbygget, mens
mannskapet bodde på poopen.
Det fortelles at Petter Olsen som
drev A/S Borgå ønsket å kalle båten
”Borghild” etter en ung sangerske han
14

var begeistret for. (Alle A/S Borgå’s båter
fikk navn som begynte med Borg) Dette
satte imidlertid faren, Fred Olsen, seg i
mot og kompromisset ble «Borgila».
Jomfruturen gikk til Rouen etter lasting
på Østlandet. Det var kaptein O. Tømmeraas som førte skipet. Tilbake lastet
den kull i Blyth.
«Borgila» var først og fremst bygget
som trelastdrager for Østersjøen og
Nordsjøen, men den gjorde også en del
”langfart” blant annet til Vest Afrika og
Middelhavet.
Båten hadde en god del uhell og
hendelser i sitt 29 år lange liv i rederiet.
Det første skjedde bare noen måneder
etter levering, under lossing av fosfat fra
Antwerpen på havna i Tønsberg. Der
grunnstøtte den i Kanalen og kappet
telefonkabelen til Nøtterø. Den måtte
dokksettes på Nylands Mek etterpå.
I Themsenmunningen kolliderte
«Borgila» med det britiske dampskipet
«Monwood» 12.mai 1911 og fikk en del

skader. På vei opp elven til Rouen i tett
tåke 11. oktober 1911 grunnstøtte den
igjen, men kom av ved egen hjelp på
høyvann uten skader.
29. juli 1913 døde Petter Olsen, bare 32
år gammel, og faren overtok A/S Borgå.
I slutten av februar 1914 fikk «Borgila» slått av to propellvinger etter å ha
kollidert med en bøye ytterst i Themsen
på vei fra Gravesend til Grimsby og
måtte gjøre vendereis til London for å
reparere. Det var ikke bare kull «Borgila» brakte med seg hjemover. I midten
av april 1914 losset den jernbaneskinner
fra Antwerpen: 755 tonn i Halden,
690 tonn i Drammen og 800 tonn i Kristiania. Fra 1916 gikk disponeringen over
til Fred. Olsen & Co, Christiania.
«Borgila» kom heldig gjennom første
verdenskrig, men 15.a pril 1917 var det
nære på:
På reise fra Kristiania via Haugesund
til Rouen med jern, papir og tremasse
ble den angrepet av en tysk ubåt på
overflaten ca 30n.mil vest av Slotterø
fyr. (seilingsruten gikk via Lerwick og
nord om Skottland). Ubåten fyrte av
en del kanonskudd og besetningen fikk
raskt båtene på vannet og rodde vekk
fra «Borgila». Mørket seg på, og man
mistet kontakten med den fra livbåtene,

men antok at den ble senket siden de
hørte og så flere eksplosjoner. Morgenen
etter ble de berget inn til Hummelsund
og stor var deres overraskelse når de
senere kom inn til Bergen og fikk øye på
«Borgila» i god behold på reia!
Det viste seg at den tyske ubåten, etter
å ha skutt mot «Borgila», plutselig ble
angrepet av den engelske ubåten ”G 7”,
og dykket for å komme unna. Tyskeren
forsvant, mens ”G 7”, som tidligere på
dagen hadde plukket opp 6 av D/S «Paris»’ besetning, bordet «Borgila» sammen
med 4 mann fra «Paris». («Paris» var
også en Fred. Olsen båt) Sammen med
engelskmennene fikk de opp trykket på
kjelen, og fikk maskineriet i gang igjen
utpå dagen 16.april. På ettermiddagen
ankom den norske jageren ”Draug” fra
Haugesund som så overtok «Borgila» etter en skriftlig avtale med skipssjefen på
”G 7” om bergelønn. «Borgila» ble deretter seilt inn til Bergen av mannskap fra
KNM «Draug» og tilbakelevert rederiet.
Både den engelske ubåten og den norske
jageren krevde senere bergelønn, og
takst av båt og last ble satt til 2.325.000
kroner. Våren 1919 ble ubåtmannskapet
tilkjent GBP 1.200 og de norske orlogsgastene kr 8.179 i bergelønn.
Husnøden var stor i Frankrike etter 1.
verdenskrig og 1. september 1919 seilte
«Borgila» fra Fredrikstad til Rouen
med to ferdighus fra Hafslunds Norsk
Barakkekompagnie.
Den hadde en grunnstøting i Svelvikstrømmen på formiddagen 4. mars
1921fullastet med kull. En stund lå den
på tvers i løpet, men kom etter hvert av
ved egen hjelp og fortsatte til Drammen.
Det var ennå en del granitteksport i mellomkrigstiden, og 24. november 1921

1910 Borgila laster ved Prestelandet.

MANNSKAPSBILDE fra DS Borgila. Det er fra omkring 1920. Bak til venstre ser vi
Rangvald Wauger. Han ble los og en kjent Hvalerprofil etter hvert.

sees «Borgila» å ha lastet kantsten og
gatesten i Iddefjorden for London.
20.februar 1922 på reise fra Blyth
til Kristiania med kull rente den på
kystrutebåten «Christiania» som lå
stille i Drøbaksundet på grunn av is.
«Borgila» fikk mindre skader i baugen,
mens kystrutebåten ble betydelig skadet
akterut over vannlinjen. Det var isen
som var årsaken til at «Borgila» ikke
klarte å styre klar av «Christiania». Isen
skapte store problemer for skipstrafikken i Kristianiafjorden denne vinteren,
og 26. februar kunne Bastø fyr melde
om 25 skip som lå fast ute i fjorden,
deriblant «Borgila».
Den grunnstøtte på «Syvfoten» i
Kjøkøysundet ved Tangen på Kråkerøy like etter avgang Fredrikstad på
vei til Oslo i tett tåke om ettermiddagen 21.januar 1930. Den ble stående
bom fast, men fikk ingen lekkasje. Tre
slepebåter fra Fredrikstad klarte senere

å trekke den av, og den ankret nord for
Kjøkøy. Neste dag fortsatte den inn til
Oslo for dykkerundersøkelse. Det var
imidlertid ubetydelige skader.
«Borgila» gjorde av og til noen turer
til Middelhavet for Spanskelinjen, og
21.januar 1931 ankom den Oslo fra
Marseille med formel og fransk stykkgods. På grunn av de dårlige tidene
gikk den i opplag i Fredrikstad om
våren det året sammen med «Brisk» og
«Marvel», og ble liggende til midten av
september.
På vei fra Brevik til Halden i ballast
28. desember 1932, kastet den plutselig styringen i den sterke strømmen i
den trangeste delen av Svinesund og
skrubbet langs fjellsiden. Den fikk en del
skrogskader på babord side fra baugen
og akterover, men slapp ellers uskadd fra
uhellet. Om formiddagen 30.desember
dokket den på Aker og utskiftingen av
en del plater tok 8 - 10 dager.
I 1937 lå den i perioder i opplag i Oslo.
«Borgila» ble solgt på nyåret i 1939 til
Helsingin Lloyd OY (H. Janhonen) i
Helsinki og omdøpt Oinas». Under
finsk flagg kom ex «Borgila» også helskinnet gjennom 2. Verdenskrig, men
27.desember 1957 grunnstøtte den i
Stockholms skjærgård på reise fra Kaskø
til Manchester. Den ble berget etter
halvannen måned og deretter solgt til
opphugging.
«Oinas» ankom Masnedø i Danmark
13.februar 1959 for hugging hos Henry
Andersen.
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Dugnad på DS Hvaler,
en dugnadsarbeiders berettelse
Ja, så er tirsdagen endelig
kommet og det er på tide å
smøre matpakken og finne
frem kjeledressen for nå er
det arbeide i vente på DS
Hvaler.
TEKST KÅRE D HJELLE
DUGNADSMEDARBEIDER

Vel ankommet Isegran og området
utenfor bua til Gunnar og Roger så blir
vi ønsket velkommen av noen morgenfugler og smilet er allerede på plass,
ingen sure miner her i gården. Her er
det tydelig at ingen har blitt tvunget på
jobb, bare frivillige, glade dugnadsarbeidere er å finne.
Kaffen er klar i bua og noen er allerede
inne på sin 2dre/ 3dje kopp, dette for
at kroppen skal ha drivstoff nok for å
holde seg i gang til langt utpå ettermid-

dagen. DS Hvaler ligger som vanlig
langs kai og venter på hjelpende hender.
I dugnadsgjengen finnes det all slags
ekspertise, sveisere, snekkere, skipsingeniører, sjøkapteiner samt godtfolk
fra alle sider av yrkeslivet. Så her er
mottoet, alle for en og en for alle. Her
finnes til og med karer som tror at FFK
skal rykke opp i OBOS ligaen igjen så
man kan selv tenke seg den optimisme
som råder innad i gjengen.
Etter at morgenkaffen er innabords,
oppsøker vi de «ansvarlige» for
dugnadsgjengen, dvs Knut, Steinar, PerArild og Torgil . Jobber blir fordelt, maling, snekring, sveisejobber, etc etc. Alle
skrider til verket og med 19-20 mann
som alle trenger arbeidsrom så er det
bare gamle ringrever som kan kunsten
å jobbe så tett sammen uten gnisninger.
Men her blir alle problemer løst uten at
« noen tær blir trampet på».

Arbeidet blir avbrutt for lunch kl. 11:30
og om vinteren samles alle i akterkabinen men når varmen kommer om
våren er det « uteservering». Dagens
høydepunkt vil noen kalle denne pausen og det sosiale aspektet er et fremtredende element hos denne gjengen.
Av og til får blir det fortalt vitser man
ikke har hørt før så man blir aldri for
gammel for å lære noe nytt.
Etter endt lunch er det «påan igjen»
som Jan Eggum sier og dugnadsgjengen holder på til ut på ettermiddagen
da alle går hver til sitt, alle nogenlunde
støle i kroppen etter å ha bøyd kroppen
i diverse uvante posisjoner gjennom
dagens økt.
Skulle bare ønske at det var flere
arbeidsføre pensjonister og andre som
kunne oppleve dette unike samholdet
som råder på Isegran ved restaurerningen av DS Hvaler.

KRAKKEN
TEKST OG BILDE
THOR W. ERIKSEN

På påskeaften i år, i 80 års laget til min
kjære fetter, Ingar Hansen, kom jeg
i prat med hans beste kamerat Tor
Jensen. Vi snakket bl.a. om Hvalerbåten. Han forteller da at han hjemme
i hagen har en gammel krakk, som en
gang sto om bord i DS Hvaler.
Hans far arbeidet en gang på Sarpsborg mek. Verksted.
Hvaler var ved flere anledninger på
SMV for reparasjoner, bl.a. i 1940 da
krigen hadde brutt ut. Denne krakken
kommer herfra og er trolig fra før krigen. Eine Wiklund forteller at denne
krakken ikke var i bruk i hans tid om
bord, han mener den er fra før krigen
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og sto på fordekket, på tvers fremfor
masta. Det betyr i damptiden.
Vi har fått krakken tilbake. Nå er den
lagret på Bjørneby, den vil seinere bli
pusset opp og bli brukt ved seinere

anledninger.
Det skal være benker rundt hele
båten og denne kan være en mal for
hvordan benkene var i gode gamle
dager.

KJELL

I Glomma ved Torp ligger
2 gamle båter, Furu og Kjell.

å høre Riksantikvarens vurdering, kan
den restaureres eller ikke ?

Andersen fant snart ut at båten ikke var
egnet til hans bruk.

TEKST THOR W. ERIKSEN

Historien
I 1890 bestemte Fredrikstad formannskap at de ville kjøpe en dampferge til.
Båten ble byget ved Fredrikstad mek.
Verksted i 1891. Båten var av stål og
naglet.
Loa. 14,81 m – Brd. 4,01 m – Dbd. 1,92
m. Tonnasje Brt. 26,45 – Nrt. 14,85.
Maskin Fredrikstad compound 15 (8 ?)
nom. Hk. – 60 ind. Hk.
Passasjerer 80 stk. innaskjærs.
Den ble satt i rute på tvers av Glomma, Østre løp.

I 1945/1947 ble båten kjøpt av Olaf
Sjøstrand, Sarpsborg. Båten fikk da
navnet «Ruggen II». Oppmålt : Brt.
21,66 – Nrt. 12,78 med lugarer fremme.
Brt. 21,66 – Nrt. 5,76 uten lugarer.
I 1956 ble det installert ny motor – 2 syl.
Rapp semidiesel på 125/160 Hk.

Båtene eies av Fredrikstad Veteranbåtforening. Kjell het tidligere Fergebaat nr.
III, og ble byget som passasjerbåt. Den
er seinere bygget om til slepebåt.
Erik Småland fra Riksantikvaren har
nå ønsket å besiktige Kjell da denne er
av atikvarisk interesse, mens Furu er
bygget om mange ganger og er ikke
original.
Fergebaat III, Ruggen, Kjell.
Båten har i hele sin levetid gått i
områdene rundt Fredrikstad, Halden
og Sarpsborg, den er derfor av stor
lokalhistorisk interesse. Det var også
denne som slepet MS Hvaler fra FMV
til Seut mek. Verksted i 1996.
Båten er nå i dårlig stand og har vært
besøkt av narkomane (?) og «pøbler»
som har knust ruter og ødelagt innredning om bord. Det blir spennende

Den gikk frem til 1940, da den ble solgt
på tvangsauksjon. Kjøper var Oskar
Andersen fra Halden, kjøpesummen
var kr. 2360,- Båten ble bygget om til
slepebåt og fikk navnet «Kjell» og reg.
havn var Halden.
Oppmålt : Loa. 14,84 m – Brd. 4,02
m – Dbd. 1,95 m. Tonnasje Brt. 21,66 –
Nrt. 5,65.

I 1967 ble båten kjøpt av I. Slinning AS
v/Ingmar Slinning, Fredrikstad.
En del av bunnen måtte skiftes ut, arbeidet ble utført på slippen på Isegran.
Motoren var nå en 4 syl. Wichmann #
DCT på 300 Hk. Den var brukt og kom
fra bilferga Sandøy. Sandøy hadde 2
motorer, den andre gikk til slepebåten
Fix.
I 1986-1987 ble båten kjøpt av Slinning
AS v/Erik Jansen, Oslo. Båten ble kjøpt
fra enken etter Ingmar Slinning. Motoren var dårlig og båten var nær ved å
kondemneres.
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I 1987 ble båten kjøpt av Thor Arne
Uteng Nilsen for kr. 12.000,- Den fikk
nå navnet «Kjell» igjen med hjemmehavn i Fredrikstad. Arne Nilsen kjøpte
båten i navnet til sin sønn, Runar
Nilsen. Arne Nilsen AS brukte båten
etter behov og dekket alle utgifter. Motoren ble reparert, men fikk frostsprengning vinteren 1990/91. I 1991 ble båten
kjøpt av Sjuve og Fjellheim Skipsopphugging AS, Svelvik. Motoren ble solgt
som delemotor til Per Fagerlid Olsen
AS, Oslo. Arne Nilsen fikk tilbake Kjell
vederlagsfritt i 1991, men måtte ta ut
motoren for å dekke ubetalte regninger.
Den ble nå liggende ved Helgesens
brygge på Kråkerøy.
I 1994 ble ny motor installert. Den kom
fra slepebåten Lotug og var en 12 syl.
GM Detroit diesel på 365 Hk. Motoren
ble installert ved Bertelsen mek. Verksted i Fredrikstad.
I juli 2002 sank den brått ved kai ved
tidligere Sarpsborg mek. Verksted. I
oktober ble den hevet med flytekranen
Taklift av Brevik. Årsaken til forliset ble
ikke funnet, båten var tett.
Styrhuset ble revet av pga. sterk strøm
i vannet. Båten ble liggende brakk til
Svein Jensen fikk i stand en avtale om å
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ta seg av båten for Arne Nilsen.
I 2003 ble båten slept til Bertelsen mek.
Verksted på Kråkerøy. Her ble den satt
på slippen og motoren ble tatt ut. Båten
ble vasket med høytrykksspyler, da
løsnet mye rust og det ble avdekket hull
og svakheter i skroget. Reparasjoner ble
gjort ved å sveise på doblingsplater.
En brukt motor GM 12V, ble kjøpt,
men denne hadde gjennomslag mellom
vannkanal og innsugningskanal. Et
overbygg i stål ble påbegynt, men ikke
fullført.

I 2010 (ca.) ble Kjell slept til Jernbanebrygga sammen med Angelo og Furu.
I 2012 ble båten prøvekjørt, turen gikk
ok, men ved slutten av turen røk giret
og det endte med grunnstøting. Den
ble dratt av grunnen med slepebåten
Fjordslep, Fredrikstad.
I 2013 (?) ble båten slept til Sandem
gård, Torp, Fredrikstad.
Der ble skorsteinen forlenget og mast
montert. Båten fikk besøk av mange
«pøbler». I 2016 ble døra til styrhuset
brukket ned og båten ble «tagget» ned.

I 2004 ble det montert en brukt motor
igjen. Denne var en 12V GM Detroit på
365 Hk og kom fra en fiskebåt. Båten
ble slept til ny brygge, Huge kai på
Rolvsøy ved Fredrikstad. Nytt styrhus i
tre ble laget, tanker rengjort og originaldekk montert. Båten ble overført
vederlagsfritt til Svein Jensen, Torp,
Fredrikstad.

I 2017 ble tak montert over aktre
halvdel etter bilder fra originalen.
Lettbåt ble satt på taket, nedgangsluke
montert framme og ankervinsjen satt
på plass. Seter ble montert på aktre del,
under taket. Skutesidene ble skrapet og
malt. Igjen blir båten utsatt for hærverk.
Deler blir ødelagt og alle glassruter blir
knust.

I 2005 ble det igjen installert ny motor –
en 6 syl. GM Detroit på 150 Hk. Denne
kom fra en båt som seinere sank nord
på Jernbanebrygga i Fredrikstad.
Flaggmast akter og gjøs-stake ble
montert.

Hva som skjer videre med båten er usikkert. Svein Jensen har fått helseproblemer og kan ikke fortsette med det fysiske
arbeidet på båten. Han ønsker å selge
eller kanskje overdra båten til seriøse
folk som kan fortsette med restaureringen. Hvis ikke blir den til spiker.

GREÅKERMANN FORTELLER OM 50 ÅRS SJØMANNSLIV PÅ MANGE HAV
I 40 av 50 år ombord på langfartsskuter

Skipsfører Hans Halvorsen
forteller trekk fra sitt lange sjømannsliv

FOR SARPSBORG ARBEIDERBLAD
AV ALF FREDRIKSEN

SA 7. februar 1948
Vi befinner oss i en koselig
sjømannsstue vis a vis S.borg Mek.
Verksted, den 78 år gamle skipper
Hans Halvorsen,- en viden kjent og
bereist seilskipsmann, sitter i sofaen
og mens han stapper pipen betrakter
jeg skutebildene hans som i mønstergyldig orden pryder stueveggene. Det
et ikke å undres over at skipperen
blir varm i røsten når han forteller
qm sine skonnere, barker og fullriggere fra fordums dager.
Grundig er pipen stappet og fyr
er det blitt og nå forteller skipper Halvorsen om sitt femtiårige
sjømannsliv, kun avbrutt av lange
dype drag av den kjære pipen, den
staute sjømannen som røber en
sjelden god hukommelse, forteller
følgende:
— Jeg er født i Tune i 1870 og min
første tur tilsjøss gjorde jeg 15 år
gammel i 1886 som dekksgutt med
Sarpsborgskuten ”Valborg” tilhørende Amund Amundsen på Hvidsten.
Denne skuta ble ført av kaptein
Høegh fra Hvaler.
Min første reis gikk til Pensacola og
under retur-seilasen til England døde
kaptein Høegh i Atlanteren og vi begravde ham i sjøen. En matros hadde
dengang kr. 36 pr. måned i hyre og
som dekksgutt hadde jeg kr. 22 i
måneden, dette var god hyre da den
lå over den vanlige dekksgutthyre,
men det var slik dengang, at seilsku-

teskipperne betalte og behandlet sine
mannskaper alt etter den dyktighet
de utviste.
I ”Valborg” sto jeg i 26 måneder
og min annen skute ble skonneren
”Oscarsborg” fra Fredrikstad. Den
neste ble barken ”Sheffield” tilhørende Knud L. Mørck, Sarpsborg, og
i den mønstret jeg lettmatros og vi
hadde det meget dårlig og uhygienisk ombord der, eller hva sier du til
to mann i hver køye og uvekt på alt
vi skulle spise, til og med på brød.
Så mønstret jeg matros i skonneren
”Magdalena” fra Fredrikstad. Denne
skute forlot jeg i Kanada og i land
her arbeidet jeg i 2 år, vekselvis i
skauen,sagbruksarbeider og ved
jernbaneanlegg, men atter kalte sjøen
og jeg mønstret en Nova Scotia-skute
som het ”James L. Pendergast”. Vi
seilte på Rio i Bracil, West-India og
Canada. I Quebec mønstret jeg atter
i en norsk skute, den het ”Norwood”

og på overfarten til England berget vi
noen franske fiskere ved New Foundlandsbankene. Disse hadde mistet
kutteren sin.
I England mønstret jeg av og reiste
passasjer til Norge hvor jeg straks
begynte på styrmannsskolen i
Kristiania, dette var i 1892. Våren
1893 (23 år gammel) fikk jeg min
styrmannseksamen og jeg tok da
ut som styrmann med skonnerten
”Østerdalen” under kaptein Bernhard
Halvorsens førerskap.
Min styrmannshyre var da kr 60,- pr.
måned.
Senere kom jeg ombord i barken
”James” innkjøpt til Sarpsborg fra Lysekil. Havnefogd Holter var reder for
denne skuta og det var en stautanes
reder han havnefogden. Skuta skulle
til Canada, men så langt kom vi ikke
med den, da den sakk under bena på
oss ute i Atlanteren. Var rederen bra
så var skuta det motsatte, men vi ble
da hentet alle mann av en engelsk
kreaturbåt som førte oss inn til England, hvorfra jeg reiste hjem.
1 1894 mønstret jeg annen styrmann
med bark ”Lines Brothers” fra
Sandefjord, med denne skuta gikk
vi i splittvedfart på Østersjøen og
England. I 1895 ble jeg styrmann i
samme skute, en jobb jeg hadde i 2
år.
Nå mønstret jeg styrmann med
barken ”Georges” ført av kaptein L.
M. Hansen. Min styrmannshyre var
her 90 kr. pr, måned. I 1904 overtok
jeg skuten som skipper og førte den
til den i 1906 ble solgt til Frankrike
for å opphugges.
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I 1907 mønstret jeg skipper i Kristiansandsbarken ”Agra” som gikk i
Østersjøfart. Denne barken førte jeg
helt til 1910 da vi under en storm
i Kattegatt forliste ved en plass på
danskekysten, barken ble vrak men
heldigvis ble alle mann berget.
Høsten 1911 reiste jeg over til
Glasgow hvor jeg gikk ombord i
”Cordelia” som styrmann. Skuten
tilhørte Christian Trondsen, Sarpsborg, og gikk i fart på Østersjøen og
Canada. I fra 1912 overtok jeg skuten
som skipper og førte den til den om
våren 1914 ble solgt til Helsingborg.
Min skipperlønn på denne skuta
var kr. 80 pr. måned, pluss 5 pst. av
bruttoinntekten av fraktene og han
Christian var en grepa reder.
I februar 1915 reiste jeg over til
Liverpool og mønstret styrmann ombord i fullriggeren ”Transantlantic”,
tilhørende Chr. Hannevig. Denne
fullriggeren som lastet 2800 tonn
hadde tilhørt Hvite Star Lines og var
benyttet som skoleskip. Skuten var
hypermoderne med elektrisk lysanlegg og mange andre smarte greier og
den var hvitmalt fra masteknappen
til vannet og var et syn under full
seilføring. Med fullriggeren gikk vi
i ballast til Buenos Aires hvor vi tok
inn mais for Aarhus. Da skuten var
mye begrodd ble den en tung seiler
og reisene lange. Nedreisen tok 117
dager og hjemreisen til Danmark 97
dager. Skuten ble ført av kaptein Carl
Johansen. I 1916 solgte skipsreder
Hannevig fullriggeren til et Kristianiania-rederi og meningen var at
skuten atter skulle taes i bruk som
skoleskip, men tanken ble oppgitt på
grunn av krigen.
Etter en ferie på 16 dager reiste jeg
til Korsør hvor jeg gikk ombord i
den norske fullrigger ”Karmø” som
styrmann, denne fullrigger lastet
2400 tonn og tilhørte Thomas Viborg
og Søn, Oslo. .
Skipperen som førte ”Karmø” hette
Bruun og var fra Fredrikstad. Med
fullriggeren gikk vi ballast til Buenos
Aires hvor vi tok inn maislast for
Queenstown i England, reisen dit
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tok 113 dager. Senere seilte vi på
Florida-golfen. Rosario, New York,
Argentina og den siste tur jeg gjorde
med den var fra Buenos Aires til
Rotterdam med maislast, denne
reisen gjorde vi på 67 dager som var
bra seilas.
I Rotterdam mønstret jeg av etter å
ha stått i fullriggeren 38 måneder
og under et av disse år hadde jeg
kun vært på landjorden to ganger.
Verdenskrigen var nå slutt og jeg
hadde seilt ute under hele krigen
uten å ha hatt noen større føling med
den.
Etter en kort ferie gikk jeg i 1919 ombord i en firemastet jernbark ”Herø”
av Kristiansand, som styrmann.
Senere førte jeg skuten som skipper i
kulltraden fra Amerika til Danmark.
1921 mønstret jeg av og dette var
min siste oversjøiske skute.
Sammen med en kamerat kjøpte jeg
nå galeasen ”Fremad” for ti tusen
kroner. Galeasen lastet 130 tonn og
hadde fire manns besetning. Vi gikk
i fraktfart på Østersjøen og Norskekysten. Det ble et veldig slit og da
fortjenesten ble liten solgte vi den
etter noen års forløp for tre tusen
kroner. Men da sjøen fremdeles
hadde sitt tak i meg gjorde jeg et nytt
forsøk og alene kjøpte jeg galeasen
”Lyna” som lastet 70 tonn og med
denne jekta seilte jeg på kysten noen
år, hvorpå jeg gav opp. Det var lite
lønnsomt å frakte med et fartøy som
kun var seildrevent.
Senere gjorde jeg en del turer med 0.
Paulsens slepebåter som flaggskipper. 1 1935 var jeg en tur i Helsingfors med slepebåten «Sannesund»
og i 1936 var jeg flaggskipper med
samme båt to turer i Lübeck etter
flytedokken til Sarpsborg Mek. Verksted. Her er vel avslutningen på mitt
femtiårige sjømannsliv og førti av
disse femti år har jeg tilbrakt ombord
i langfartsskuter.
Under krigen var jeg vaktmann på
Sarpsborg Mek. Verksted, en jobb
jeg hadde for inntil to år siden, men
så lenge jeg er frisk så har jeg løst til
å arbeide og nå lager jeg brannstiger

om dagen og det er saker som går
unna. Helsen er fremdeles nokså patent, skikkelig sjuk har jeg aldri vært
en hel dag. Livet til sjøss var hardt
og har bydd på litt av hvert, men
noe annet arbeide enn å seile kan jeg
vanskelig tenke meg og utlengselen
har plaget meg både titt og ofte, men
nå er jeg jo for gammel og trives hos
familien, så jeg får vel holde meg til
brannstigene. Skutene som har vært
mitt liv er borte — fortrengt av den
moderne teknikk og kraft.
Av skutene likte jeg treskutene best
da disse holdt sine dekk mest tørre.
Sjøfolkene fra min sjømannstid
var for det meste dyktige karer,
selvfølgelig kunne det ofte oppstå
friksjoner mellom mannskapene som
ofte var meget blandet sammensatt,
men når sjøslaget var over, ble guttene prektige karer igjen.
Her slutter skipper Halvorsen ens beretning — pipen trenger ny tobakk.
En veltjent sjømanns rulleblad tar
form på papiret.
Og skipper Halvorsen har ganske sikkert vært en traust og solid
førerskikkelse som det ikke har vært
mye kluss med. Men real og viljesterk har han nok også forstått hva han
kunne forlange av sine mannskaper.
I den gamle skippere loggbøker, som
jeg får gjøre en titt i, viser en stil og
en stø håndskrift som viser mannens
punktlighet og pliktfølelse. Det er
godt stoff i denne sjømannen, og noe
av dette har nok barna arvet.
Ekteparet Halvorsens to piker er
sykepleiersker, den eldste gutten farer
som skipper, den yngste er verkstedarbeider, en sønn er blitt borte på
sjøen.
Det er blitt tid til å bryte opp, jeg
føler meg nesten sjøslukt etter å ha
seilt med skipperen i to timer. Jeg
takker skipper Halvorsen og hans
hustru for den hyggelige ettermiddag
og sier at neste gang jeg besøker dem
blir det for å hente en brannstige.

Anders Pagander.

HÅPETS KATEDRAL

Håpets katedral er en stor pram bygget i tre, den bygges på Isegran. Initiativtaker er Solveig
Egeland. Prammen skal utrustes med en katedral i plast, denne skal slepes til forskjellige
steder langs kysten. Målet er å få folk til å tenke mer på havet og den forurensingen vi
mennesker forårsaker. Prammen er solid bygget, alle spant i overgangen mellom sider og
bunn er laget av utplukkede trær (røtter) som er grodd i buet fasong.
TEKST ANNE SKAUEN. FOTO THOR W. ERIKSEN

Håpets katedral bygges på Isegran
Det overordnede målet med prosjektet er å mobilisere mot ødeleggelse
av havet ved å bygge og drifte Håpets
katedral, et interreligiøst kunstprosjekt i tre og plast.
I det maritime miljøet på Isegran, er
man i ferd med å ferdigstille den 120
m2 store prammen, som bygges som
en tradisjonell mølepram, som det
gikk mange av i elva for 100 år siden.
46 røtter utgjør spuntene i bunnen,
3000 trenagler og like mange kiler er
laget på stedet, 15 dekksbjelker ligger
nå på plass og i bunnen er det slått
inn et ukjent antall kobberspiker.

Målet er å sette prammen på vannet
i løpet av juni, slik at den kan brukes
under TSR 2019 – Fredrikstads store
folkefest.
Katedralen, som skal reises på prammen, blir en krysning mellom moderne kunst og verdensarv. Reisverket
er inspirert av stavkirkene, mens
taket blir et storslagent plastmaleri.
Arbeidet med reisverket og det 300
m2 store taket, starter opp til høsten.
I disse dager er byggeleder Pagander
i skogen for å hente hjem tømmer
som ble felt i vinter. 15-20 større trær
fra kommuneskogen skal tørkes og
barkes på Isegran. Katedralen bygges

som en trekant, hvilket betyr at taket
danner veggene. De store takflatene
skal kles med resirkulert havplast,
intet mindre enn 15.000 takspon
skal utgjøre det spektakulære taket.
Plasten vi bruker i taket, kommer
fra havet, og er samlet inn gjennom
strandryddinger. Før vi kommer så
langt skal plasten gjennom en ganske
omfattende prosess, og her har vi gått
i partnerskap med lokal plastbransje.
Målet er å skape et tak som både er
vakkert og som forteller en historie.
Historien handler om hvordan vi
mennesker er i ferd med å ødelegge
vårt eget livsgrunnlag, men at det
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Dugnadsgjengen III.

fortsatt er mulig å forvandle vondt
til godt og vise at det skapes håp når
vi samarbeider. Prosjektet er åpent
for alle religioner, og et møtested
mellom mennesker på tvers av alder,
nasjonalitet og tro. Havet binder oss
mennesker sammen. Det skal denne
katedralen også gjøre.
Samarbeid er viktig. Derfor har vi

Dugnadsgjengen og biskopen.
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i denne prosessen invitert til bred
deltakelse i byggeprosessen. Hver
onsdag siden august har vi hatt åpen
drop-in workshop på prammen. Hit
kan du komme uavhengig av erfaring
og bakgrunn. I alt 1200 dugnadstimer ble lagt ned i 2018, og i 2019 vil
det mangedobles. Onsdager mellom
9-14 er det dugnad, og på ettermid-

dagen samme dag, kl. 17-20 er det
muligheter for de som ikke kan på
dagtid. Dugnadsgjengen består av
flest menn, men noen damer er også
med. Flere er rekruttert gjennom
Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral,
som vi samarbeider med. I tillegg
til dugnaden så arbeider ansatte ved
Maritime Center daglig med å få
prammen klar. Denne våren har vi
også åpent for publikum på torsdager, da er det gjerne større grupper
som ønsker omvisning og orientering. Noen av gruppene ønsker også
å arbeide, da tilrettelegger vi for det.
Kjenner du noen som har lyst til å
være med, enten å bygge eller bake
en kake til dugnadsgjengen, så ta
kontakt. Vi skreddersyr også opplegg
for bedrifter, som ønsker en annerledes sommeravslutning. Da tilbyr
vi foredrag, omvisning, lunsj og
tilrettelagte oppgaver.
Prosjektet er flerreligiøst, og det
betyr at vi inviterer til samarbeid
blant alle religioner. Håpets katedral skal fungere som et hellig sted

Middagspause II.

uavhengig av hvilken religion du tilhører, eller om du står utenfor noen
religion. Havet binder oss mennesker
sammen, og skal vi lykkes med å
opprettholde en bærekraftig balanse
i verdens hav, må vi se forbi det som
gjør oss ulike, og heller jobbe for
det vi har felles. Havet er livgivende
og vår felles arv. Denne arven er
nå truet. Skal vi redde havet må vi
gjøre det i felleskap. Håpet og havet
tilhører alle.
Håpets katedral er et initiativ til et
slikt samarbeid. Initiativet kommer
fra Borg bispedømme, og invitasjonen går ut til alle. Vi ønsker bred
medvirkning på tvers av nasjonalitet,
alder og tro - både til strandrydding,
bygging og bruk når katedralen skal
stå klar sommeren 2020.
Fakta:
Borg bispedømme er prosjekteier.
Biskop Atle Sommerfeldt er styreleder. Solveig Egeland er daglig leder i
prosjektet og har det kunstneriske
ansvaret. Andreas Pagander er byggeleder og styrer byggeprosessen på
Isegran. Anne Skauen er prosjektled-

Anne Skauen.

er med ansvar for koordinering og
administrasjon. I tillegg har vi med
oss Siw Amina Bech på kommunikasjon og grafisk arbeid. Prosjektet
har vært gjennom en forprosjektfase
i 2017, og startet opp for fullt høsten
2018. Byggeprosessen pågår fram til
sommeren 2020. Da går prosjektet
over i en driftsfase.
For mer informasjon ta kontakt
med Anne Skauen 95912552 eller

anne@hopecathedral.no På våre
hjemmesider finner dere utfyllende
informasjon om prosjektet www.
hapetskatedral.no Om du foretrekker
engelsk, finner dere oss her www.
hopecathedral.no Facebook: Håpets
katedral, Instragram: Hope Cathedral
Hver måned sender vi ut et nyhetsbrev på e-post, registrer deg på
våre hjemmesider (helt nederst på
åpningssiden).
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Foto: Johnny Leo Johansen

Bli med på skutefesten i Fredrikstad, 11.—14. juli.
www.tallshipsfredrikstad.no

@tallshipsracesfredrikstad
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@TheTallShipsRacesFredrikstad2019

SALGSOBJEKTER

«VED HOMLUNGEN» KR. 2500,-

«UT ÆLVA» KR. 1000,-

T-SKJORTER
DAME/HERRE KR. 200,CAPS KR. 150,-
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126 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 2018 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 70.000,
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
7 % 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 syv 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.

VI STØTTER ARBEIDENE MED GJENNOPPBYGGINGEN
AV DEN GAMLE RUTEBÅTEN

MS HVALER

HVALER KOMMUNE

ØSTRE HVALER SJØMANNSFORENING

Viktig støtte til restaurering og
drift av MS «Hvaler»
Viktig støtte til restaurering og drift av MS «Hvaler»
Viktig støtte til restaurering og drift av MS «Hvaler»

Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker alle som har gitt støtte til
restaureringsarbeidene
halvår
2019!
Dette,
tillegg
til gitt
hyggelige
Stiftelsen DS Hvaler og første
Hvalers
venner
takker
allei som
har
støtte tilrabatter
Stiftelsen
DS
Hvaler
og
Hvalers
venner
takker
alle
som
har
gitt
støtte
til
restaureringsarbeidene
første
ved kjøp av varer og tjenester,
er helt2019!
avgjørende
fremdriften.
Denne
gangen
restaureringsarbeidene
første halvår
Dette, for
i tillegg
til hyggelige
rabatter
halvår ved
2019!
Dette,
tillegg
til hyggelige
kjøpbidragsyterne:
av varer
tjenester, erDenne
helt avgjørende
har
vi
gleden
av å og
rette
en storrabatter
takk
tilved
disse
kjøp
avi varer
tjenester,
er
helt
avgjørende
for og
fremdriften.
gangen for
fremdriften.
Denne
gangen
har
vi
gleden
av
å
rette
en
stor
takk
til
disse
bidragsyterne:
har vi gleden av å rette en stor takk til disse bidragsyterne:
Riksantikvaren tildeling 2019
Terje Mathisen,tildeling
Sørumsand
Riksantikvaren
2019
JOTUN
A/S
Terje
Mathisen,
Sørumsand
Værste, A/S
Kråkerøy
JOTUN
Fredriksborg,
Fredrikstad
Værste,
Kråkerøy
Glomma Pall, Fredrikstad
Fredrikstad
Fredriksborg,
Ed
vann
og
Avløp,
Hvaler
Glomma Pall, Fredrikstad
Kåre
Hjelle,
Fredrikstad
Ed
vann
og Avløp,
Hvaler
ØstreHjelle,
HvalerFredrikstad
sjømannsforening
Kåre
Ed VelHvaler
forening,
Kirkøy
Østre
sjømannsforening
Storm
A/S
Ed
VelElektro
forening,
Kirkøy
Storm Elektro
A/S
Østfold
fylkeskommune
/ SAVOS 

2241580
41.580
5000
241580
Gratis malingprodukter til stål og treverk
5000
50.000
Gratis malingprodukter til stål og treverk
50.000
50.000
2.500
50.000
Glass til topplanterne i2.500
mast
Glass til topplanterne10.000
i mast
2000
10.000
Utførte el-installasjoner til selvkost
2000
Utførte el-installasjoner til
selvkost
1.000.000

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
Bank nr. 1000 14 12952

Styret i venneforeningen består for tiden av
følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, leder
Rino W. Kristiansen, nestleder
Steinar Haugsten, sekretær
Hans Amund Lunde, kasserer
Tom Barth Hansen, 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

