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Et kunstverk tar form
For Trygve Larsen
og Oddmund
Espegren betyr
arbeidet med
klinkhammer og
mothold mer enn
bare å praktisere et
fag. -Et gammelt
skip som «Hvaler»
er det rene
kunstverk, sier de
to kunnskapsrike
«nødarbeiderne»
fra Bredalsholmen
Dokk og
Fartøyvernsenter i
Kristiansand.

Pipe eller
skorsten?
Se side 3

KUNSTNER MED HAMMER: Oddmund
Espegren styrer klinkhammeren med stor
presisjon.

Søylen
må finnes
Se side 5

Porten i
skutesiden
Se side 9

Det finnes kun en håndfull
personer i landet som
virkelig kan klinke, og
noen av dem befinner seg i
Kristiansand. Vi har vært
så heldige å få etablert et
samarbeid i forbindelse

Forts side 4

Olava og Kjell
Dette er ingen
romantisk historie
om to som har
«funnet»
hverandre.
Derimot noen ord
om to flytende
veteraner hver
godt over hundre
år gamle - og
begge fortsatt i
flytende tilstand.
«Olava», nå «Riskafjord»,
er igjen igang med å pløye
havnebassenget i Stavanger. Det er 140 år siden
«Riskafjord» første gang
fikk vann under kjølen.

Grunnen til at vi trekker
frem «Riskafjord» er at
båten ble norsk i 1884 og
satt i rute mellom Halden,
Hvalerøyene og Strømstad. Det var altså lenge
før «Hvaler» ble satt i
drift. Opprinnelig het den
noe uvanlige konstruksjonen «Särø» og var bygget
i Gøteborg.
Det er under navnet
«Olava» vi kjenner den
fra trafikken på Hvaler. Nå
legges siste hånd på et
bokverk om «Särø»,
Olava» , «Riskafjord».
Boken ventes å komme ut
til høsten, og vil bli å få

kjøpt her i Østfold. Vi
følger opp med mer
«Olava»-stoff i neste
nummer.
Så var det «Kjell» fra
1891. Veteranslepebåten
som vi har omtalt flere
ganger og som har vært en
tur på bunnen av Glomma,
er av skarpe øyne blitt
observert hos Bertelsen
mek. Verksted på Kråkerøy
til reparasjon og overhaling. Etter det vi erfarer
skal veteranslepebåten
bygges opp igjen med ny
motor og nytt styrehus. I
månedskiftet april/mai lå
den tom ved kaien. Vi
følger med også her.
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En skute som lengter
mot havet …..

D

et er nok ikke bare gamle , ærverdige ”Hvaler” som
lengter mot havet . Alle vi som har
vår hyppige gange til skipsbyggerhallen på Seut mek. verksted , og alle
andre som på ulike vis er engasjert i
restaureringen av ”Hvaler” , har
Glomma og Hvalerskjærgården i sitt indre blikk etter
hvert som arbeidet skrider frem.
Vi har nok våre opp- og nedturer. Årets bevilgning fra
Riksantikvaren ble kr 190 000.Det er ca 1/3 av hva vi
hadde tillatt oss å forvente. Nå er det imidlertid slik at det
er ikke bare bare å være riksantikvar heller. Vi er informert
om at han for inneværende år samlet hadde søknader til
fartøyvern på ca 90 mill. på landsbasis , mens han hadde
ca 19 mill. til fordeling. Når vi da fikk våre kjærkomne ,
men begrensede midler til ”Hvaler” forstår vi ham
allikevel samtidig slik at ”Hvaler ” fortsatt er et verdig og
interessant restaureringsprosjekt. Ikke minst det faktum
at ”Hvaler” kan vise til en sammenhengende tjeneste i
Hvaler- og Fredrikstad-distriktet fra 1892 til 1979 underbygger at dette dreier seg om intet mindre enn ”et unikt
stykke kystkultur”. Vi ser frem mot betydelig større
bevilgninger i 2005 året for sjøsetting.

V

i kan glede oss over jevn og god aktivitet på
”Hvaler” , men unnlater ikke (igjen) å ønske flere
dugnadsfolk til Seut. Vi har i våres for alvor kommet oss
videre med klinkingen av skroget. Med profesjonell
bistand fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er
nå grepet på dette viktige arbeidet sikret , og vi ser frem
til ferdig klinket skrog i løpet av høsten. Vi forestår selv
det viktige , forberedende arbeid ; tilpasning/boring av
plater , montering , brosjing og forsenking .Samtidig
jobber vi - som dere vet - samtidig på mange områder
med forberedende arbeid med dekk ,motor, styrhus ,
lysventiler etc. Bare kom!. Vi holder kjeledress , hjelm ,
verktøy og kaffe.

E

t fortsatt trist kapittel i vårt restaureringsarbeid er
tapet av vår unike manøversøyle (også kalt skipstelegraf ). Likeledes tyveriet av et av våre ankre. Vi ønsker
nå å kjøre en offensiv etterlysning av disse verdifulle
tingene, i håp om at noen kan ha tips om hvor de kan
befinne seg. Vi har allerede fått noen slike tips , men
dessverre ikke med gjennomslag ennå. Har dere tips eller
ideer, så ta kontakt med oss. Her kan det
være mange viktige ledetråder.
Vi gleder oss ellers over et fortsatt
økende medlemstall i stiftelsens venneforening. Pr i dag har vi registrert
nærmere 400 medlemmer. Det forteller
oss noe om vedvarende og økende
interesse , og om verdifulle inntekter til
restaureringsarbeidet.
God sommer.
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T-skjorter til salgs
Stiftelsen ser behovet
av å profilere seg
sterkere. Vi ønsker også
å sikre restaureringsarbeidet økonomisk med
flere inntektskilder. Som
et ledd i dette prøver vi
oss i sommer med salg
av T-skjorter. 50 Tskjorter i fargen marineblå med ny logo på
brystet og D/S Hvalers
Venner på venstre arm
har vi foreløpig i
bestilling. Størrelser
M,L og XL.
Vi har ikke så mye
erfaring i denne formen
for salg, og de økonomiske ressursene er
begrenset, så vi begynner forsiktig. Vi satser i
alle fall på T-skjorter av
«beste kvalitet i forkrympet kjemmet
bomull, dobbel halsribb
med Spandex og
forsterket nakkesøm»,

ifølge reklamekatalogen.
Kvalitet er viktig for vi
liker slett ikke tanken på
at skjorten skal ende
sine dager som klut
etter noen få runder i
vaskemaskinen.
Prisen har vi ikke
fastsatt ennå. Faller Tskjorten i smak vil vi
satse videre med flere
farger, f.eks. hvit,
«Hvalerblå» og «-gul».
Vi regner med å ha
skjortene klare til
festivalen på Skjærhalden i juni. Kontakt oss
gjerne hvis du er
interessert i en eller
flere skjorter. Vær
oppmerksom på at vi
tilbyr kun et mindre
antall skjorter i første
omgang. Vi har forøvrig
også andre salgs- og
profileringsideer i
tankene.

Registrering av
elvebåter
Et nytt interessant
prosjekt er under
arbeid: Morten
Kielland, daglig leder
av Kystmuseet Hvaler,
har i mai vært engasjert i et prosjekt med å
registrere trebåter og
tilhørende tradisjoner i
Nedre Glomma.
Kielland er etnolog
av fag og har båter
som spesialemne.
Registreringen dreier
seg ikke om større
rutebåter, ferger eller
slepebåter, men ført og
fremst om mindre
trebåter som er eller
har vært tilknyttet
vassdraget. Kielland
minner også om at
Glomma var hoved-

ferdselsåre før veinettet
ble utbygget for bilisme.
Dette arbeidet er
interessant fordi det kan
settes direkte i sammenheng med Fredrikstad
og Sarpsborgs etablering. De gamle trebåtene
og trafikken på Glomma
er derfor en viktig del av
vår kulturarv! Nå ligger
elven der bare som en
død trafikkåre og
fremstår som et problem
for spenstige
byutviklere. Og mellom
byene korker biltrafikken seg!!
Forøvrig støttes
arbeidet av Fylkeskonservatoren i Østfold
og kommunene i Østfold
som ligger langs elven.

Redaktørens spalte

Pipe, eller skorsten?
...og det er pipen...eh... jeg
mener skorstenen til
«Hvaler».
Det er besøk på Seut og
styreleder Ottar Hval
Blekken har på sin
omvisningsrunde stoppet
ved den gule skorstenen
som pryder inngangen.
Stiftelsens viktigste
oppgave er å restaurere
«Hvaler» og å gjenskape
verdier knyttet til vår unike
kystkultur, heter det i
formålsparagrafen. Vern om
sjøens språk og
formuleringer hører derfor
naturlig med til denne
oppgaven.
Kjennskapen til maritime ord og
uttrykk er liten blant folk flest, også
blant yrkesutøvere som har språket
som verktøy. Dette skjer selv om
mange av de vanligste formuleringene vi brukers i dagligtale, faktisk
har sitt opphav på sjøen.
Redaktøren ble i denne sammenheng førstereis i ganske ung alder,
men har fortsatt mye å lære. Det var
de årlige sommerturene til Bergen og
farfars husmannsplass med båthus
og brygge som virkelig vekket
interessen for sjølivets dypere
innhold. Og er det noe bergenserne
kan så er det å pleie sine røtter. Det
gjør de med en stolthet som ofte blir
misforstått på østlandet. Vestlendingene har alltid følt sterkere tilknytning til havet i vest enn til fjellet i
øst. Det gir fundamentet for den helt
spesielle kulturen som utviklet seg i
bergensområdet.

farkosten med hytte og styrehus i
akterkant. I hytta var det bord med
smårutet duk og blomstervase. Og i
en krok til høyre.... nei, jeg mener til
styrbord, sto en ekte svart vedovn. I
hytteåpningen på en krakk satt den
omsorgsfulle kone kledd i forkle og
voktet herligheten innenfor. Over
hyttetaket stakk et svart sotrør opp
og ga slett ikke assosiasjoner til det
maritime liv. Men det som gjorde
størst inntrykk på meg var rattet på
skottet og det oppbygde styrehuset
kun med plass til to hoder. Jeg
drømte meg bort, var styrmann,
kaptein, admiral og alt jeg kunne
finne på av maritime titler. Kursen
var satt for Rio, eller var det kanskje
Manila...

Klart du kan
-Christian, vil du holde i rattet og se
ut vinduet i styrehuset? Den dype
brummingen fikk meg raskt ut av
drømmeverdenen og inn i virkeligheten.

tig om rattet og blikket festet på den
røde naustveggen rett foran båten,
fikk jeg min første ordentlige leksjon
i maritime ord og uttrykk - av ingen
ringere enn rektor ved sjømannskolen i Bergen! Undervisningen
synes jeg å huske foregikk omtrent
slik:

Skorsten
-Det der er en skorsten. Det e’ikkje
nokke som heter pipe ombord i en
båt. Og den står på styrrrbord side,
husk det! De bergenske r’ene, kom
som kuler fra en mitraljøse. En tykk
røksky omsluttet snart både læremester og elev i det trange styrehuset. -Dette er en pipe, sa min
læremester, pekte på en krumbøyd
sak som hang i munnviken, tok et
surklende drag og sendte ut nye
røksignaler.
Det er merkelig hvordan en
tilfeldig episode med en høyst
vanlig gul skorsten kan få tankene til

Tålmodighet og omtanke
Farfars bror var sjømann med
brusende saltvann i årene. Han
endte sin yrkeskarriere som rektor
ved sjømannskolen i Bergen. Om
sommeren lastet han ombord i en
ombygd livbåt kone samt et rikholdig utvalg av matvarer og satte
kursen mot Hardanger. På veien var
han alltid innom farfars brygge. Jeg
husker med respekt hans tålmodighet og omtanke med en tynn, genert
gutt fra det flate østlandet. Jeg var
dypt imponert over denne merkelige

I en merkelig farkost fikk jeg min første ordentlige leksjon i maritime
ord og uttrykk - i midten av det forrige århundre!
-Kan jæ det a’, pep jeg med lys
guttestemme forfjamset tilbake.
-Klart du kan! Vokterens solide
krakk ble lånt for en kort stund. Et
par digre never grep meg om livet og
hev meg til værs.
På tå hev, med fingrene krampak-

å vandre et halvt hundre år tilbake i
tid. Det må vel kunne kalles levende
historie, eller hva mener du?

Ha en god sommer!
Christian Mohn
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Et kunstverk tar form
Forts fra side 1
med klinkingen av «Hvaler». Med våre kunnskaper og ressurser ville vi
nok ha klart klinkingen
etter mye strev, men det
hadde tatt svært laaang
tid.
Med Trygve og en
elektrisk drevet naglevarmer innenfor skipssiden og Oddmund med
klinkhammeren utenfor
samt flere assistenter fra
venneforeningen, ble det i
løpet av en snau uke
klinket mange meter med
nagler. Og med bedre
tilrettelagt forarbeid fra
vår side, vil arbeidet ved
neste besøk kunne gå
enda raskere.
Klinking av skrog er

INSPEKSJON: Trygve Larsen kontrollerer naglehull før klinking. Det finnes
flere regler å forholde seg hvis forbindelsen skal bli tett og god. Trygve er nøye,
har store teoretiske og praktiske kunnskaper, men lærer villig bort.
egentlig en svært komplinødløsninger i
sert affære og
restaureringsarbeid.
nødvendigjør kunnskaper
Kort fortalt er vårt
på både praktisk og
største problem i forbinteoretisk område. I tillegg
delse med klinkingen det
kommer så nødvendige
at vi ikke helt har klart få
erfaringer tilegnet gjenhullene i platene til å
nom flere års arbeid. Som
passe godt nok sammen.
du sikkert også har
Noen av hullene må derfor
registrert, så er det blant
brosjes (bores opp på
medlemmene mange som
nytt) slik at rett nagle kan
tidligere har drevet med
stikkes inn med passende
klinking. Kanskje du også
klaring. Under klinkingen
er en av dem? Men
er platene i bevegelse så
kunnskapene er fra langt
vi må være nøyere med
tilbake i tid og derfor
avstand og tilstramming
vanskelig å bruke på
av fastspenningsskruene.
nåværende tidspunkt.
Det er øgså ønskelig at vi
Stiftelsen har forøvrig hatt
forandrer vinkelen på
en hvalervenn i Kristianforsenkingen noe, og
sand på kurs, men en
være ekstra nøye med å
person er langt fra
slipe rundt naglehullet,
tilstrekkelig. Vi får derfor
slik at maksimal friksjon
inntil videre suge kunnog tetthet mellom platene
skap og først og fremst
kan oppnås.
stille med hjelp neste gang
Bredalsholmen avlegger
«REISENAGLEVARMER»: Med i bagasjen hadde
oss et besøk.
Trygve og Oddmund en elektrisk naglevarmer.
Naglen spennes fast mellom to elektroder og etter
kort tid er naglen glødende. Ingen oppvarmingstid
Problemstilling
med «svarte kull» og trykkluft er nødvendig.
Våre problemer er vanlige
Naglevarmeren drevet med «hvite kull» forenkler
for fartøyvernere som
klinkingen betraktelig. Naglevarmeren skal
jobber med små ressurser.
visstnok være laget i England, men var med i
Noen ganger er man
utstyret som Bredalsholmen overtok da
kanskje også nødt til å
Trondhjems mek Verksted ble nedlagt.
gjøre improvisasjoner og
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Sammen
mot rust

Hvor er
manøversøylen?

Arbeidet går som
regel letter når
man er to om
oppgaven. Det
gjelder også
arbeidet med
«Hvaler».
Personer med forskjellig
bakgrunn og yrkeserfaring møtes. Det kan
oppstå heftige diskusjoner om arbeidstempo og
hvordan ting skal gjøres,
men målet har vi alle
felles: «Hvaler» skal snart
på vannet igjen. Ikke
alle har mulighet til å

legge ned like mye tid i
arbeidet med «Hvaler». Vi
måler ikke kampen mot rust
i tid. Her er alle velkomne.
Tålmodighet og rett
innstilling er det viktigst,
og selvsagt hjelper det å

være litt «gal». På bildet
ser du to av de «gale»,
Torleif Karlsen og Egil
Arne Hesthagen, en
bilmekaniker og en lærer,
iferd med å bore naglehull i
ny overbygning

Glad de gangene FFK tapte
FFK er igjen blant
eliten og skal måle
seg med de beste. I
1950-årene ble
«Hvaler» ofte
chartret til
fotballturer over
fjorden. Kanskje
det er en tradisjon
som med tiden kan
tas opp igjen?
I en samtale med Fredriksstad Blad 10. mai 1982
minnes kaptein Rolf
Schrader disse turene.
Selv om turene ga variasjon til den daglige ruten
på Hvaler, så var det ikke
bare hyggelig ombord
under overfarten, forteller
Schrader. Båten gikk
stuvede full både til
Larvik, Porsgrunn og
Skien.
Til FB sier Schrader at
han «egentlig var glad de
gangene FFK tapte. Da
var det nemlig en mer
dempet atmosfære på
hjemturen. Ettersom som
en del mennesker også
dengang kunne være
tørste på det sterke ble
turene livlige nok likevel».
Nå er det nok en rekke

LIVLIGE TURER: Vi har ikke klart å spore
opp noe fotografi fra fotballturene over
fjorden, men istedet latt Lasse, vår kreative
medhjelper, i strek uttrykke turen på sin
måte. (Tegn: Lasse Michaelsen)
krav og forutsetninger
som må tilfredsstilles før
«Hvaler» eventuelt vil
kunne fortsette denne
tradisjonen. Det gjelder
ikke bare sikkerhetskrav
ombord, men også
sportslige krav: Vestfold
må igjen bli representert
med lag i eliten samtidig
som FFK må holde seg
der.

Det er utrolig mye rart
«Hvaler» har vært med på
i sitt lange liv. Mange av
episodene er referert i
lokalpressen, og vi er så
heldige å ha flere av dem i
vårt arkiv. De forteller alle
om hvilket unikt stykke
kystkultur som passasjerbåten «Hvaler» var - og
fortsatt er!

Et fortsatt trist
kapittel i vårt
restaureringsarbeid
er tapet av vår
unike manøversøyle (også kalt
skipstelegraf). Vi
ønsker nå å kjøre
en offensiv
etterlysning av
disse verdifulle
tingene, i håp om
at noen kan ha
tips om hvor de
kan befinne seg,
sier Ottar.
Manøversøylen sto
innerst i en krok i
utstyrscontaineren vår
på Seut da den forsvant.
Manøversøylen kan
sammenlignes med en
maskintelegraf, men
fungerer på en litt
annen måte. Som venn
av «Hvaler» ber vi deg
innstendig om å holde
øyne og ører åpne i håp
om at den kan dukke
opp!
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Arbeidsredskap
skyvelære og
målebånd
NFF informerer

Ingeniør Tor W. Eriksen er
i full gang med å beregne
vekt og tyngdepunkt på
det tomme skroget.
Arbeidet med måling og
avlesing på skroget krever
ikke så mye utstyr, men tar
tid og krever erfaring. Tor
har drevet med lignende
arbeid tidligere, og
utrustet med skyvelære og

målebånd jobber han seg
systematisk fremover.
For å finne de rette
avstandene er han avhengig å ha bestemte
referansepunkter og linjer.
Viktige hjelpemidler er
derfor også bord og snorer
plassert vannrett og
loddrett på riktige steder.

Sjø uten hvit svane?
Blir det ingen «hvit
svane» å se på Mjøsa?
Kloakkutslippet fra
«Skibladner» er blitt en
symbolsak for Riksantikvaren og Helsedirektoratet. Partene står steilt mot
hverandre i spørsmålet om
kloakken fra verdens
eldste maskindrevne
fartøy i regulær trafikk skal
kunne slippes urenset i
Mjøsa.
Ifølge Riksantikvaren og
Oplandske Dampskibsselskab finnes det ingen
tekniske løsninger som
tilfredsstiller kravene til
rensing av utslippene,
samtidig som de antikvariske, økonomiske,
praktiske og driftstekniske
forhold blir ivaretatt.
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Saken skal avgjøres innen
20. mai. Vi venter i spenning på avgjørelsen som
også kan få betydning for
det videre arbeidet med
«Hvaler».

Siste:
Miljøvernminister Børge
Brende har utsatt avgjørelsen: «Skibladner» får ny
frist frem til 2009 med å
ordne opp i «skittsaken».

Takk...
Vi takker takker for
økonomisk støtte som har
gjort det mulig for oss å
sende ut denne sommerhilsen

* Nytt styre og styreleder fra årskiftet 2003/04:
Nils Jørgen Borgland, «Havnøy» Vestfold, har
overtatt som leder etter Jan H. Arntzen, «Hvaler» Østfold.
* Søknader om tilskudd fra fartøyeiere for året
2004: ca 88 mill. kroner. Riksantikveren har
fordelt kun ca. 19 mill. kroner til fartøyvernprosjekter for inneværende år.
* Stor skuffelse i miljøet, men håper på revidert
budsjett til sommeren. NFF må meisle ut ny
strategi for sitt arbeid.
* Sjøfartsdirektoratet har innført en ny ordning
med et begrenset sikkerhetskurs på 32 timer
teori og praktiske øvelser. Ordningen gjelder for
charterbåter og lignende fartøyer under 300 br.
reg.t i fartsområde 1 i perioden 1. mai til 30.
september.
* Riksantikvarens kapasitet på fartøyvernsiden
har alltid vært lav. Høsten 2003 var situasjonen
verre enn noen gang. Begge konsulentene på
fartøyvern har hatt helt eller delvis permisjon
siden oktober. Trange driftsbudsjetter derfor
ingen vikarer. NFF: Liten grunn til optimisme for
år 2004.
* NFF, Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet
har etablert et forum for diskusjon av felles
saker. Første møte avholdt. Tema: Status og
utfordringer for regelverk knyttet til verneverige
fartøyer og internasjonalt samarbeid. Regelverket må så langt som mulig praktiseres slik at
verneverdige fartøyer får beholde sine opprinnelige tekniske løsninger.
* Nye bøker: «Organisasjonshåndbok 2004»,
om foreningens arbeid etc. «Rettledning for
sertifisering av verneverdige fartøyer». Kan
bestilles fra NFFs sekretariat.
* EMHs (European Maritime Heritage) Safety
Council har drøftet mulige konsekvenser for
fartøyer omfattet av MoU (Memorandum of
Understanding). Den nye internasjonale forskriften har til hensikt å forhindre terrorlignende
handlinger til sjøs. MoU- flagget er ikke kommersielt i vanlig forstand. Fortjeneste føres
tilbake til fartøyet som kulturminne.
* NFF tlf. 22 42 22 30. Er også på nettet:
www.norsk-fartøyvern.no
(Utdrag NFFs nyhetsbrev januar og mars/april
2004)

Revholmen - fastlandsveiens begynnelse
11.mars 1954
vedtok Hvaler
formannskap
fylkesveisjefens
forslag til linjevalg
for fastlandsforbindelsen.
Første etappe til
Bratte Bakke ble
vedtatt lagt fra nytt
fergested på
Revholmen.
Det sto ferdig i 1959.
Langt senere, i 1970-71,
ble vei over Kjøkøy og
broene Puttesund og
Kjøkøysund klare for
biltrafikk. Fergeleiet på
Revholmen hadde gjort
sin tjeneste, men fortsatt
er det rester igjen etter
bryggen som i 20 år
mottok en stadig stigende
mengde av ferieturister
med bilfergen fra Tangen.
Nå er Revholmen og den
korte veistumpen opp til
fastlandsveien over
Puttesund og Stokken
omgjort til en stor parkeringsplass for hyttefolket.

På bildet fra 1959
er fra venstre Osvald
Eriksen, Nils Solgaard og
Jens Jacobsen i ferd med å

sluttføre arbeidet med
fergeleiet. Bildet er fra
boken Hvalerveien av
Otto Reff. Teksten under
bildet lyder: -Nå er vi
straks ferdig.
I 1959 inntok bilen
Hvaler for alvor. Det har
vel neppe bare vært til det
gode for feriekommunen.

Trafikkaos på smale og
svingete veier, samt
vanskelige parkeringforhold er velkjente
problem som Hvaler
fortsatt sliter med, nå
snart et halvt hundre år
etter at de tre staute
karene planerte ut Revholmen.

Positive
til kulturminnevern
I en meningsmåling
som MMI i 2003
utførte på oppdrag for
Riksantikvaren,
fremgår det at 85
prosent av befolkningen mener at kulturminnevern er viktig.
Her ligger kilden til
kunnskap om fortiden
og den historiske
utvikling, heter det i
meningsmålingen.
Dessuten er det bred
oppslutning blant folk
om at kulturminner er
verdifulle fordi det gir
særpreg til mange
steder og fordi det er
sløsing med ressurser
å rive eller fjerne
kulturminner.
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Protokoll årsmøte D/S Hvalers venner 25.03.2004
ÅPNING, GODKJENNING AV INNKALLING OG VALG AV MØTELEDER OG
REFERENT.
Åpning av årsmøtet ved Ulf Støa. Innkallingen godkjent. Valg av møteleder: Ulf Støa.
Valg av referent: Eivind Wiklund.
REGNSKAP / MEDLEMSTALL
Ulf Støa orienterte om venneforeningens regnskap. Antall registrerte medlemmer er 395
og antall betalende i 2003 var 288.
VALG AV STYRE
Det ble foretatt valg av styrerepresentanter.
På valg:
Ulf Støa, formann. Enstemmig gjenvalgt for 2 år.
Birger Carlsen, styremedlem. Enstemmig gjenvalgt for 2 år.
VALG AV VALGKOMITÉ
Forslag fra salen på Sverre Stafsengen og Torgill Johnsen. Enstemmig valgt.
VALG AV REVISORER
Forslag fra salen på Erik Leister og Øivnd Beck Andersen. Enstemmig valgt.
VALG AV MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Forslag fra salen på Egil Hesthagen og Thorleif Karlsen. Enstemmig valgt.
EVENTUELT
2 skipsbyggere fra Bredalsholmen, som har vært på besøk, orienterte om opplæring og arbeid
som er gjort under besøket samt at de fortalte om noen av prinsippene for klinking.
Ottar orienterte om framdrift i prosjektet. Stor mediaoppmerksomhet i forbindelse med klinking
og andre framskritt den senere tiden. Dekksplanker kjøpt og er lagret på klimalager. Styrhus er
under bygging.
Ole orienterte om jobb med aksel, propell, hylse og motor. Framskritt på alle disse frontene.
........................................................................
Eivind Wiklund
Referent
.
..........................................................
Egil Hesthagen
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.......................................................
Thorleif Karlsen

Porten i skutesiden
I overbygningen

på babord side er
det sveisemerker
etter noe som kan
ha vært en port.
Vi har funnet
bilder som
bekrefter en port
på dette stedet.
Men hvorfor var
det en port her?
Når var den i
bruk?
I forbindelse med
Intereg. prosjektene og
arbeidet med å legge opp
en database for stiftelsen
dukket det opp en
interessant sak. Hele
babord side av «Hvaler»
er ikke så ofte avbildet,
og sjelden vises bildet av
noe som kan se ut som
en port. På nettet ble
imidlertid bilde til denne
artikkelen funnet. Det
viser klart en port i åpen

stilling. Sveiselarve og
spor på den rustne
overbygningen bekrefter
også en port.
Hva ble porten brukt
til, og når ble den
montert? Arrangement
og bilder fra «Hvaler»s
første år viser ingen
port, så den må ha blitt
satt inn langt senere.
Bildet viser «Hvaler»
med stort styrhus. Dette
styrhuset ble montert i
midten av 1920-årene,
så etter den tiden var
porten i alle fall på plass.
Eine Wiklund har en
teori om om denne
mystiske porten. Teorien
er basert på uttalelser fra
kaptein Rolf Schrader og
bekreftes av andre. Vi
velger å holde oss til
Eines teori inntil en
annen dukker opp.
Lav port og høy
skorsten
I begynnelsen av 1940-

årene steg kullprisen
voldsomt, et år med
nærmere 50%; fra 65
kroner pr. tonn til rundt
100 kroner. «Hvaler»
som fyrte med kull ble
sendt i opplag. Hvalerselskapet hadde også i
drift gamle «Skjærhalden» med dampmaskin,
«Vesterø» og «Kirkeø»
med dieselmaskineri.
Forskjellige årsaker,
blant annet knapphet på
dieselolje senere under
krigen, gjorde at gamle
«Hvaler» igjen måtte
settes i drift. I nødens
stund begynte man å
fyre med ved. For å
lette innlastingen ble
babord side åpnet.
Veden ble antagelig
lastet ombord på Ed
muligens også i
Bølingshavn. På disse
stedene la «Hvaler» til
med babord side. I
Fredrikstad disponerte

Hvalerselskapet kullager på Kråkerøy, så
skulle årsaken til porten
ligge her, burde åpningen ha vært på styrbord
side, mener Eine.
Vi merker oss også
den høye skorsten.
Vedfyringen krevde
bedre trekk, og den
høye skorstenen forbedret trekken. Forøvrig
krevde også den dårlige
kullkvaliteten god trekk.
Porten ble sveiset
igjen i slutten av 1940årene, og etter at
«Hvaler» hadde fått
dieselmotor. I begynnelsen av 1950-årene ble
lysventilene byttet ut
med «bussvinduer».
Restene etter åpningen
kunne sees helt opp til i
vår dager i den rustne
skutesiden. Nå må den
gamle siden skiftes ut
og dermed forsvinner
dette minnet.
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Ramma er ferdig!
I byggebransjen på land heter det «svill».
Uttrykket passer ikke på sjøen, så her
kaller vi rett og slett fundamentet til
styrehuset for «ramme». Nå er ramma
ferdig! Meldingen kom fra byggmester Egil
Norli AS tidligere i sommer.
Vi har en avtale med
firmaet om at melding blir
gitt oss ved viktige skritt i
byggeprosessen. Med
blokk og blyant og et
kamera kan vi dermed
dokumentere fremgang og
detaljer i byggeprosessen.
På «Hvaler» er rammen
en svært viktig
konstruksjonsdel. Den
skal tilpasses dekket og gi
fundamentet for resten av
styrehuset. Det er Espen
Møller som bygger
styrehuset for oss. Han

var tidligere i år en tur på
Seut og tok mål av
kurvaturen på øverste
dekk, både på langs og på
tvers der styrehuset skal
stå. I maritim språkdrakt
vil vi si at han målte
spring og bjelkebukt.
Hos Egil Norli AS ser
man det som en utfordring
å gi seg i kast med nye
oppgaver. Det gir verdifulle kunnskaper. Interessen for å arbeide med

FERDIG RAMME: Egil Norli demonstrerer hvordan
«reisverket» blir satt opp. Vi følger opp med
reportasje når Espen Møller igjen tar fatt. Det blir
interessant og lærerikt å følge arbeidet.
restaurering er stor,
spesielt arbeid med
tilknytning til det maritime
liv i distriktet. Med
dyktige medarbeidere, et
godt utrustet snekkerverksted og et detaljert
tegningsgrunnlag fra
arkitekt Per Bjar, regner
man med at snekkerarbeidet skal gå uten
problemer. Den største
utfordringen vil nok ligge i

å få tak i de rette beslagene, tror Egil Norli.
Av forskjellige årsaker,
blant annet usikkerheten
med akseptabel oppbevaring av ferdig styrehus
over vinteren, blir rammen
nå satt til side. Espen vil
starte opp arbeidet igjen
senere ved en passende
anledning. Vi trenger
heller ikke styrehuset før
til neste år.

Dekksplank i farta
Rett etter årskiftet kom
det en forsiktig anmodning fra Gunn og Arnfinn
Skåland ved Agnalt
Bygdesag om vi kunne
hente dekksplankene. De
hadde lenge ligget tørt
og godt innendørs og
opptatt stor plass. En
kjapp organisering med
innkalling av noen
velvillige venner var
GÅ’RE BRA, TRU? Terje Haraldsen og Harald
Henriksen kontrollerer at det ikke blir for stort lass
for «frøkna». Mercedes’en til Terje er av årgang
1972. Ikke så elegant i fasongen som «Hvaler»,
men rund og fin i fronten som frøkner skal være.
Terje har kjøpt bilen av Frevar hvor han jobber. Der
har den i sine siste år trofast tjenestegjort på
fyllinga, bærer derfor også navnet «garbage lady».
Terje forteller at han har hatt stor glede av bilen,
men den trenger mye stell! -Nå bør «frøkna»
sandblåses, lakkeres og kanskje
understellbehandles, sier Terje.
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nødvendig. «Frøkna» til
Terje Haraldsen ble fylt
opp med diesel og luft og
gjort klar til to store
transportoppdrag. Nå
ligger den ferdige dekksplanken under nøye
fuktighetskontroll i et
gammelt snekkerverksted
på Veum og bare venter på
å bli lagt ombord.

Redaksjonen ønsker alle
en riktig god ferie

Ny logo
Du har sikkert merket deg logoen på
første side i vårt informasjonsblad.
Den viser «Hvaler» fra 1892. Nå
ønsker vi med ny logo å rette
oppmerksomheten mot båten slik den
så ut i 1948.
Den opprinnelige logoen laget vi da stiftelsen ble
etablert i 1993. Det er viktig å merke seg at

den skal vi fortsatt bruke i stiftelsens arbeid,
men vi føler også behovet av å ha en logo som
viser til 1948 utgaven av «Hvaler». Båten så
da helt annerledes ut med nytt styrehus,
skorsten og lettdekk akter. Masten akterut var
fjernet og livbåtene plasert på det nye lettdekket. Dette er de viktigste forandringene, og
de gir «Hvaler» et totalt annet utseende enn i
1892.
Vi ønsker også en mer «levende» logo som
kommuniserer bedre utad med et slagord til
logoen. En spennende oppgave da vi samtidig
vil at den skal være enkel og lett kunne bruke
på klesplagg, klistremerker etc. Derfor har vi
valgt en mer kompakt utforming på logoen.
Lasse Michaelsen, vår kreative reklamemann
og «høyrehånd», har gitt oss råd. Resultatet
ser du her i strektegning. Den foreligger også i
farger.

«Kyr i nesen på båten»
Hvor stor var
intressen for
«Hvaler» ved
årskiftet 1947/48?
Båten lå da ved
Glommen mek
Verksted til stor
overhaling og
installering av
dieselmotor. Byens
aviser fra den tiden
burde kunne gi et
svar. Vi har bladd.
Ifølge lokalpressen
etterlyser man fra Hvaler
på nyåret 1948 opplysninger om hvor det blir av
båten. Den skulle vært klar
for lenge siden, men det er
stadig blitt forsinkelser.
Fra rederiet loves «Hvaler» fredig i løpet av

januar.
Interessen rundt
nyrestaureringen av
«Hvaler» med ny dieselmotor virker forøvrig liten,
skal vi legge mengden av
brukt trykksverte til
grunn. Det overrasker!
Det er derimot andre
forhold som engasjerer
folk i øyriket. I FB fra 9.
januar 1948 kan vi lese en
kort notis der dyretransporten på Hvalerbåtene
kritiseres:
«Kyrene står helt
fremme i nesen på båten,
og det er ikke behagelig i
vinterkulden», slår en
forarget hvalerbeboer
fast. «Er det ikke mulig å
sette opp en vindskjerm»,
er forslaget. Hvalerselskapets forretningsfø-

rer svarer at det er svært
sjelden det foretas dyretransport med Hvalerbåtene på vinterstid. Og
hvis det er aktuelt brukes
presenning!
Interessant å merke seg
er at det for «Hvaler», nå
med dieselmotor, tydeligvis åpnet seg et nytt
marked, nemlig utleiemarkedet. I mars 1948
ønsker således Spjærøy
skytterlag å leie båten for
tur til Holmenkollrennet.
«Turen starter om natten
fra Skjærhalden, stopper
flere steder på veien før
kursen blir satt mot Oslo.
Vi regner 4-5 timer fra
Hestehella til Oslo. Båten
har som kjent fått motor og
gjør 11 mil», heter det fra
skytterlaget.

I 1948 dominerte den
redaksjonelle teksten på
sidene. Slår vi opp i dagens
avis drukner teksten i
glorete annonser. Innimellom all annonseringen
dukker det opp noen små
linjer med tekst. Rett etter
den annen verdenskrig var
det mangel på mye. Denne
korte annonsen fra
forsyningsnemda er et godt
eksempel:
«Et mindre parti fnokket
torskemel som kan anvises
som ekstrarasjon til
melkekuer has til disposisjon. Produsenter som
ønsker slik tildeling bes
melde dette til oss innen 17.
januar førstkommende.»
Nå lurer du vel kanskje
på hva «fnokket torskemel»
er? Slå opp i et leksikon!
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Returadresse: Stiftelsen D/S Hvaler,
Postboks 907 - 1670 Kråkerøy

Nyhetsbrevets reda
Nyhetsbrevets redaksjon
Christian Mohn (redaktør) tlf. priv. 69 31 92 33
Ottar Hval Blekken, tlf. privat 69 31 90 75
Torje Braadland, tlf. 915 31 073

Kongelig strøm

Strømforsyning til å stole
på er viktig ombord. I
gamle «Hvaler» ble
forsyningen besørget av
en 2,5 kw dynamo koplet
direkte til fremdrifts-

motoren. Motoren måtte
altså være igang for at
dynamoen skulle kunne
levere strøm. Ved kai
hadde man også muligheten til å kople seg til
landstrøm.

Styret i Stiftelsen
D/S Hvaler
Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å ta
vare på og gjenskape verdier knyttet til vår unike
kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten
«Hvaler» er stiftelsens første og viktigste oppgave.
Styret i stiftelsen består for tiden av følgende
medlemmer:
Ottar Hval Blekken, stiftelsens leder
Jan H. Arntzen, styremedlem
Kjell Bothne,
«
Christian Mohn,
«
Tove Thøgersen,
«
Eine Wiklund,
«
Ulf Støa,
venneforeningens representant

Telefon 69 31 90 75
Internett: http://home.no/dshvaler/
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En dag Ole Jelstad og
Jan Andersen var på
skattejakt hos brukthandlere i hovedstaden
snublet de plutselig over
en Stanford vekselstrøm-

generator, koplet til en
Lister dieselmotor. Ytelsen
på generatoren var på hele
13,75 kw. De snartenkte
maskinistene våre sørget
selvfølgelig å sikre seg
kraftpakken. Kjekt å ha
med hensyn til strømforsyningen ombord! Det
er i alle fall plass til den!
Det er bare et problem:
Vi har bundet oss til å
restaurere etter antikvariske prinsipper. Hvordan
det er å forstå i tilfelle
strømforsyningen må
utredes. Det er flere
momenter som kan bli
viktige, f.eks. hva er mest
hensiktsmessig å bruke.
Sikkerheten ombord er
også viktig. Men krones
vår sak med hell ved bruk
av argumentet om at
kraftverket visstnok har
stått på Skaugum og
produserte «kongelig
strøm»? (Foto: Ole
Jelstad)

Til salgs...
Venneforeningen jobber med flere ideer
for å få inn penger til restaureringsarbeidet. For tiden har vi følgende å
tilby:
♦
Medlemsskap i Hvalers Venner. Du får tilsendt
venneforeningens medlemsblad og blir holdt orientert
om fremdriften. Som medlem vil du også bli prioritert
ved senere arrangementer. Årsavgift kr. 200.
♦
Eksklusivt og personlig andelsbrev ferdig
innrammet. Pris kr. 1250.
♦
Fargetrykk av Hvaler-kunstneren Arne
Wærstad som viser «Hvaler» på vei inn til Bølingshavn.
Pris kr. 900. ferdig innrammet.
♦
Fargetrykk av «Hvaler» etter et maleri av den
kjente skipsportrettmaleren Mogens Skovborg.
Pris kr. 600. ferdig innrammet.
♦
«Antikke» naglehoder fra «Hvaler».
Pris kr. 20. pr. stykk. Tilbud: kr. 100 for 6 stk.

Grafisk produksjon: Stiftelsen D/S Hvaler

