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Endelig!

FORSIKTIG NÅ... Maskinist Jan Andersen «betræder» forsiktig det nye dekket - som man gjorde i 1892.
Nå skal planken slipes og oljes. For Jan knytter det seg en spesiell hendelse til dette bildet. Den ivrige
hvalervenn vaklet rundt på stål og løs plank under en dugnad, tro feil og holdt på å ramlet ned i båten.
Hva har en maskinist på dekket å gjøre?
sentrum er nye vennskapsDet ligger høytid i
fortsatt til å lære. Og over
omtrent ferdigklinket og
bånd og forbindelser blitt
arbeidet har det svevet en fordekket lagt så har vi
luften. De første
truende sky kalt økonomi. nådd et nytt, viktig delmål
forsiktige skritt på knyttet. Restaureringen
har
foregått
i
en
stemning
på veien mot
Mottoet vårt har hele
det nye dekket
vekslende fra dyp fortvitiden vært: Ingen ting er
ferdigstillelse. Vi kan rette
fører «Hvaler»
lelse til stor optimisme.
umulig, det umulige tar
ryggen og trygt rope ut:
med venner inn i
Harde diskusjoner og stor
ENDELIG!!
bare litt lengre tid! Slik
en helt ny tid.
uenighet
har
det
vært
om
kommer
vi
også
til
å
møte
Neste mål er å gjøre
Tankene går
detaljer. Vi har gjort ting
fremtiden.
overbygningen
og dekket
tilbake til over ti
riktig, men vi har også
Stiftelsen
D/S
Hvaler
ferdig.
Så
kommer
akterårs innsats med
feilet og vært nødt til gjøre
dekk
og
styrehus.
Vi
føler
har
påtatt
seg
et
ansvar
mye glede, men
ting på nytt. Mye har vi
som den tar meget
at vi nå er kommet i et godt
også mye slit.
lært, mye kommer vi
driv.
alvorlig. Med skroget
Med «Hvaler» i

Det er servert.....

Les redaktørens
kommentar på side 6
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En hektisk høst – og
morsommere skal det bli

V

i kan trygt slå fast at vårt
restaureringsarbeide har en
sterk progresjon for tida. Vi har bak
oss en meget
hektisk høst,
som planlagt.
Den kan oppsummeres slik:
Gjennom en mildt sagt intens
dugnadsinnsats tidligere i høst har
vi klargjort skroget med sikte på
klinking. I ukene 39 - 42 hadde vi
for andre gang dyktige fagfolk fra
Bredalsholmen hos oss. Med mye
og dyktig bistand også fra egne
dugnadsmedarbeidere ble i denne
perioden det vesentlige av skroget
opp til dekksnivå ferdig klinket.
Samtidig utførte vi viktige skrogarbeider, og det var et lokalt firma –
Jotne Fremo – som mesterlig bisto
oss med dette. Men det er altså
nok en gang grunn til å fremheve
den flotte dugnadsinnsatsen vi
selv har gjort, ikke minst det at vi
faktisk også blir stadig flere
dugnadsmedarbeidere. Det betyr at
vi kan ha fullt trykk på skrogarbeid,
utrustning, maskinklargjøring,
motorromsarrangement, stabilitetsberegninger etc , samtidig som vi
jobber intenst med dokumentasjon
, skipskontroll og fremtidig
kulturhistorisk drift av båten.

Husk; ”Hvaler” er et levende
museum og skal alltid være det ,
også når hun er i drift.

F

ra og med uke 44 har Hardanger
Fartøyvernsenter hatt 3 unge,
dyktige menn i arbeid hos oss for å
legge dekk. I første omgang er det
framdekket som legges. De avslutter
arbeidet i disse dager, og vi må si at
det gir en egen, god følelse igjen å
ha ”dekk under føttene” - selv om vi
– rent faktisk - står trygt på land!
Hvis nå de finansielle myndigheter
og sponsorer står oss bi i 2006 også
– og det har vi absolutt grunn til å
regne med - kan vi i løpet av første
halvdel neste år gjennomføre det
resterende klinkearbeid, bl a på
overbygget, og deretter legge de
gjenstående dekk - akter ,side og
øvre. Etter dette er det installasjoner,
innredning, mønjing etc. som står på
dagsorden. Ingen småjobb det heller,
men det er viktige jobber. Samtidig
ser vi at det blir mer og mer båt for
hver uke. Det er mye inspirasjon og
arbeidsglede å hente for oss om
dagen. Kom svært gjerne på besøk
til oss på Seut , slik at vi kan dele
denne gleden med dere - om bord.

stiller om dagen, ikke minst innad i
stiftelsen. Vi har lært oss å være
forsiktige i våre svar – dette
handler jo ikke minst om tilgang
på kapital og dugnadsinnsats. Når
dekk og skrog er lukket - og vår
ambisjon er altså at dette skal skje
i løpet av første halvår 2006 – må
vi allerede da også ha tatt stilling
til om det resterende arbeidet skal
skje ved kai, eller om vi skal velge
å arbeide
innendørs en
vinter til. Her
må vi nok veie
leiekostnader
på den ene
siden opp mot
det å jobbe mer
konfortabelt
og effektivt
under tak en
vinter til. Men,
som våre
lesere nå vil forstå, sjøsettingen er et svært gledelig og
aktuelt tema hos oss for tiden.
Vi ønsker våre lesere en god jul
.

S

jøsetting, når? Ja, dette er
selvsagt et spørsmål mange

Travelt også for 50 år siden
Referat fra gamle tider er
artige å lese. Her er noen
fra pressen for 50 år siden.
Like aktuelle nå som den
gang:
Postombæring og
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postkasser uten navn er et
velkjent problem i også
våre dager. Sommeren for
50 år siden var en travel
tid på Hvaler. Mange av
feriegjestene savnet nok
posten sin, og som en
ekstra service til feriefolket tilbød Hvalerselskapet
seg søndager, tirsdager og
torsdager å la «Hvaler»
gratis ta med post til
Skjærhalden «en slutning
som visselig vil hilses med
glede av de mange
sommergjestene som da
vil kunne få post alle
ukens dager unntatt

fredag», skriver FB 28.
juni 1955.
Vi har for lengst lagt en
hektisk sommer 2005 bak
oss, men gjør også plass
til følgende fra sommeren
1955; «Strømstad-trafikken fra Fredrikstad holder
seg overveldende stor.
Folk drar av sted i biler og
båter, og i Strömstad er
det nesten bare nordmenn
å se på gaten. «Hvaler»
må til tider gå tre turer
daglig til Strømstad, og
her ute på Herføl og
Gravningssund har
tollfunksjonærene det

veldig stritt i varmen»,
forteller tollkontrollør
Strand til FB. Han kommer
så med følgende sukk:
«Folk kjøper nær sagt alle
ting og det later til at de
ikke reflekterer over
prisene. Meget er like
billig i Norge. Sannsynligvis glemmer de kursforskjellen. Mest hjemføres det nå av ananas,
epler, bananer, sjokolade,
litt manufaktur og
kjøkkeninnredninger», sier
Strand og tørker vel
svetten i varmen.

Lav stemmeprosent
Vi slipper ikke helt 1905 og
Hvaler ennå. Ideen om at
det skulle holdes
folkeavstemning i Norge
om oppløsningen av
unionen, var svensk. Ingen
god ide fra svensk side
hvis håpet var at unionen
fortsatt skulle bestå.

En representativ folkeavstemning
var ikke så lett å få til på begynnelsen av 1900-tallet. Kommunikasjonsmidlene var få og dårlige, og Hvalers
befolkning heller ikke så interessert i
denne viktige saken. Hvaler var en
fredelig øykommune som stelte med
sitt og hadde mange og gode
forbindelser til broderfolket i øst.
En debatt i Fredriksstad Blad rett
før avstemningen viste en stor
bekymring for at «alle» ikke møtte
opp og sa sin mening. Dårlig
oppmøte er en problemstilling som
vi også kjenner fra våre dagers valg.
I 1905 ble flere av de lokale passasjebåtene satt inn i trafikken med å

frakte folk til stemmelokalene.
«Oscar» gikk ekstraturer fra
Øienkilen, «Trip» Kjøkøy og
«Vesterø» skulle ta med seg folk fra
Vesterøyene til Kirkø på Hvaler hvor
det skulle være avstemning i kirken,
ifølge Fredriksstad Blad.
Hvordan gikk så avstemningen på
Hvaler? Den lave interessen for
saken ble i høyeste grad bekreftet:
Av 678 stemmerettigede ble 478
stemmer godkjent. Alle ja-stemmer.
Men deltagerprosenten var bare på
70,5, ifølge FB. Det var langt under
resultatet sammenliknet med andre
kommuner i distriktet. På topp lå for
øvrig Borge og Torsnes med en
deltagerprosent på 93,3. Verd å
merke seg er at kvinnene ikke fikk
delta i folkavstemnmngen. Det ville
vel neppe ha gitt noen stor forandring i resultatet med stemmerett for
kvinnene, skulle vi tro.
En forklaring til den lave stemmedeltagelsen kan være at en stor del
av den mannlige befolkning var
sjøfolk eller hadde et yrke i tilknytning til sjøen og derfor sjelden var
hjemme.

TSR-utstillingen
- en studie i
vennskap
Fikk du ikke nok av master og
rær i sommer? Gikk dagene
under Tall Ships’ Races i
Fredrikstad altfor fort, synes
du? Da skal du vite at Fredrikstad Museum har satt opp en
utstilling om TSR og ideen bak
arrangementet. Materialet
baserer seg på polske Janka
Bielaks samling.
Janka Bielaks møte med TSR
arrangementet er en interessant
historie i seg selv. Den startet i
begynnelsen av 1970-årene da
hun ble engasjert av TSR som
tolk. Den første Internationale
Sail Training Racing regattaen
gikk forøvrig mellom Torbay og
Lisboa 1956. Seilaset ble så
populær at det er blitt regelmessig gjentatt frem til i våre dager.
I løpet av samarbeidsårene
har Janka Bielak samlet en
rekke minner av forskjellig slag.
Fredrikstad Museum har fått til
et samarbeid om å bevare deler
av samlingen hennes. Museet
har fått velge ut deler av den til
utstillingen som vises frem til
31. desember i Tøihuset,
Gamlebyen.
Tanken bak bak TSR er uhyre
interessant. Det er snakk om å
utvikle vennskap over grensene, samtidig som det kan
kombineres med en yrkesutdanning - både for gutter og
jenter. Og hvor er det best
egnede sted å tilfredsstille et
slikt krav? Jo, til sjøs baksende
med seil og tauverk. Alle i
samme båt!
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«Riskafjord kom seilande»
Dette er navnet på boken om
«Riskafjord» eller «Olava»,
som båten het under tiden den
hørte hjemme her i distriktet
og trafikkerte Hvaler. Vi kunne
nok ha ønsket oss mer omtale
fra tiden i vårt farvann fra 1883
til 1927, men da ville vel mye
annen interessant verfts- og
båthistorie forsvinne av
plasshensyn.
«Norges best bevarte skipshemmelighet» reklameres det med på
omslaget. En påstand som er
vanskelig å dokumentere. Historien
om «Riskafjord» er i alle fall ganske
utrolig; mange har eid båten siden
levering fra Göteborg i 1864, og den
har trafikkert en rekke farvann.
Erfaring som nøytralitetsvakt ved
Hvaler i 1915 står også oppført i
skipspapirene.
Historien om «Riskafjord» er
presentert på en delikat måte. Flott
layout og i et fornuftig format som
gir rettferdighet til 306 kart og
illustrasjoner fordelt på 240 sider.
Innholdet har vi ikke nok kunnskaper
til å vurdere.
Prisen på kr 368 kan synes høy,
men så er da boken først og fremst
en gavebok til deg som har spesiell
interesse av skipshistorie, eller
kjenner båten fra trafikken på
«Hvaler».
Forfatter: Erik Thoring er utdannet
ved Norsk Journalisthøgskole i Oslo
og har 20 års praksis fra avis. Driver
eget forlag.

Du kan også kjøp boken gjennom Stiftelsen D/S Hvaler. Ved kjøp
gjennom Hvalers venner til vanlig bokhandelpris, vil noe av beløpet gå
til arbeidet med restaureringen av «Hvaler». Ta kontakt med
venneforeningen. Porto kommer i tillegg.

Redaksjonen ønsker
alle en riktig god jul og
et spennende, godt nytt
år med ønske om at
«Hvaler» snart er
tilbake i sitt rette
element.
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NFF informerer

* Medlemsmatrikkelen 2005 er klar og sendes fritt
til medlemmer. Store økonomiske gaver fra Norsk
kulturråd og Oslo Internasjonale Sjømannshjemsfond har gjort det mulig å oppdatere fartøyopplysninger og bilder.
* En rekke søknader om medlemskap ble behandlet
under høstens årsmøte. 8 fartøyer ble tatt opp
blant dem fra Haldenvassdraget «Mette Meng».
«Ara» og «Turisten» gitt observatørstatus.
* Riksantikvaren ønsker å frede fartøyene «Skånevik» og «Skibladner». «Skånevik» fra 1967 er en
typisk representant for de mange stålfergene som
ble bygget etter krigen, og en av de siste som ble
bygget før myndighetene innførte enklere utstyrte
og standardiserte ferger.
* Det skal utarbeides en nasjonal verneplan for
fartøyer og målet er å ta vare på et representativt
utvalg fartøyer. Tilskuddmidlene skal økes, men
flertallet på Stortinget er også positive til å bruke
skatte- og avgiftsfritak som virkemiddel innen
kulturminnevernet.
* Fredning betyr den høyeste juridiske beskyttelse
et kulturminne kan gis. Med dette understrekes
også fartøyvernets betydning, og det å sikre
fartøyer av nasjonal verdi mot å gå tapt.
* «Oster» er ferdig restaurert. Arbeidet tok Nordhordland Veteranbåtlag ni år å utføre, men nå er
den gamle damperen vel i havn både eksteriør- og
interiørmessig. Medgått dugnadstid ca. 25 000
timer - gratis!
* En trist opplysning: «Hekkingen» er hugget.
Fartøyet fra 1913 virket for Statens fyr- og merkevesen i mange år. Det har vært gjort store forsøk på
å redde fartøyet uten å lykkes.
* Det ryktes at luksusskipet «Stella Polaris» er på
vei tilbake til Norge. I 35 år har det ligget i Japan,
men nå har mulige kjøpere meldt seg i Bergen.
* NFF gleder seg over den nye regjeringen som
lover bedre tider for fartøyvernet. Regjeringen har
som mål å ta vare på et representativt utvalg
fartøyer. En nasjonal verneplan for fartøyer skal
utarbeides, og tilskuddsmidlene økes og komme på
et stabilt nivå.
* Et vellykket 20. årsmøte holdt på Vettre i Asker.
Blant årsmøtesaker også kritikk fra Sjøfartsdirektoratet til fartøyvernet for mangel på forståelse av
direktoratets arbeid med sikkerheten. Gamle
fartøyer bygget etter gammel kunnskap om sikkerhet. Bedre samarbeid om nye krav til sikkerhet
etterlyses.
(Utdrag fra NFFs nyhetsbrev mai - okt. 2005, og
annen aktuell info)

Jacob» - et nummer
i rekken
Seilsjekta «Jacob»
har vi et par ganger
omtalt i
medlemsbladet
vårt. Vi gir oss ikke
helt ennå fordi
dette er en svært
interessant båttype
rent historisk. Og
spesielt fordi
«Jacob» er bygget
på Hvaler.
Vi kan ikke påstå at
«Jacob»s linjer og
arrangement bare er typisk
for båter fra Hvaler.
Liknende små lyst- og
bruksbåter, spiss i begge
ender og med ror hengende utenpå, finnes flere
andre steder. Det er rett og
slett bare en utvikling av
vikingskipsfasongen
tilpasset lokale forhold
basert på mange års bruk
og erfaring.
Det interessant med
«Jacob» er at i denne
sammenheng føyer båten
seg inn i serien av konstruksjoner som vi litt fritt
kan kalle Hvalertypen.

Skal vi våge oss på en kort
karakteristikk av typen så
må det være at den er
forholdsvis bred og har
lite fribord. Den stikker
heller ikke så dypt. Det
kan kanskje «Jacob» være
et eksempel på; båten ble
ombygd og fikk ny kjøl på
Sørlandet.
Mest kjent av Hvalertypen er Hvalerbåten med
eller uten dekk etter
bruken, og Hvalerskøyta
som fikk et litt annet
arrangement med styrehus. På disse litt større
båtene kan vi bedre se det
som er kjennetegnet for
typen: bred, gruntgående
og med forholdsvis lite
fribord. Kjøllinjen er rett
og overgangen forut skarp
til stevnen som øverst er
noe butt mot dekket. Vi
kan også merke oss at
Colin Archer brukte
Hvalertypen som grunnlag
da han konstruerte sine
berømte skøyter. På
Kystmuseet på Spjærøy
kan du se noen eksemplarer av Hvalertypen.

LOSBÅT: Hvalerbåten kunne brukes til mange
formål. Den rigges også uten vant. De skapte
problemer for losen når han skulle ombord i
seilskuten. Tegningen viser Hvalerbåten som losbåt.
Merk egen luke i dekket for rormannen. (Tegn:
Christian Mohn)
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Redaktørens betraktninger

Det er servert...
Der hvor folk møtes står
alltid maten sentralt i
bildet. Under Tall Ships’
Races var det foreslått 21
spisesteder langs bryggen. I ettertid viser det
seg at mange av spisestedene nok var altfor
«sultne» på kroner og
gikk på en grundig
økonomisk smell. Neppe
så mange besøkende som
anslått kom til arrangementet. Dessuten var ikke
værgudene helt på
arrangørens side.
Det er rart hvor viktig vi
synes god mat og hyggelig servering er når vi
møtes. Jeg husker at et av
de første temaene som ble
tatt opp i stiftelsen var
nettopp maten ombord!!
Nå ble ikke dette temaet i
stiftelsesåret 1993 prioritert. Vi kan vel heller ikke
påstå at det den gang
hastet med å få satt opp
menyen. Maten ble i spøk
tatt opp som en
motivasjonsfaktor. Reker
og øl på akterdekket var
noe vi fant passende å
«strekke» oss etter. Byssa
på «Hvaler» er dessuten
ikke spesielt velutrustet.
Et rom på størrelse med en
telefonkiosk innbyr ikke til
de store utskeielser i
matveien.
Nå skal det sies at det
finnes flere kokketalenter
blant medlemmene. En
gryte av «misjonskjelestørrelse» har vi også
tilgjengelig, så i en presset
situasjon skulle vi nok ha
klart å få til noe. Til og
med redaktøren ville
kunne bidra med sin
spesialitet: stekte poteter
og speilegg hvis bare
noen kan skrelle potetene
først og et passe stort
speil finnes for hånden!
Jeg er for øvrig av den
oppfatning at som oftest
gjelder regelen «jo enklere
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jo bedre». Mat har med
kultur og samvær gjøre,
og dyre retter nøye utmålt
midt på en tallerken gir
ikke automatisk mer trivsel
rundt bordet. Jeg satt en
dag og filosoferte litt over
dette og en opplevelse for
mange år siden. Mot
slutten av det forrige
århundre ble jeg en gang
buden til lunch ombord i
«Queen Elisabeth 2» som
lå til kai i Bergen. Toppsjef
ombord var en kollega av
min fetter. Min fetter
hadde da tilsvarende
stilling i en annen av
Cunard’s cruise fartøyer,
men var nå hjemme på
ferie.
Etter en kort omvisning om bord, fra bro
gjennom korridorer fulle
av trimmende og svette
engelskmenn til en
spasertur i «dronningens
handlegate», ble vi sluset
inn i spisesalen sammen
med mye grått hår og
spaserstokker. Min fetter
med kone var scenevante.
Det kunne man langt fra si
at jeg var. Storøyd og med
regnkappe og paraply på
armen ble jeg loset inn til
et rundt bord på størrelse
med en middels norsk
rundkjøring.
Dette ble etter hvert en
hyggelig opplevelse som
er blitt grundig lagret i
minnet. Menyen skjønte
jeg ikke noe av. Som
ballast hjemmefra fikk jeg
bestandig høre av min far
at det var potetene som
var maten. Men hvor var
pottittene gjemt i alle
disse ukjente rettene. Nei,
det var ikke godt å si.
Situasjonen ble slett ikke
bedre ved at jeg hadde en
servitør stående rett bak
stolen klar til innsats.
For å gjøre historien
kort: En verdensvant
fetter er god å ha i en slik

HJELP, HVOR ER POTTITTENE?: Et utdrag av
menyen på «Prinsendam» til Holland America Line.
Potetene er med, men legg merke til at de ikke er
prioritert på noen som helst måte. De er som regel
gjemt og nevnt sist, og prøver å fremstå som noe
helt annet enn det de egentlig er.

situasjon. Han loset meg
trygt gjennom forrett,
hovedrett og dessert. Og
selvtilliten vendte tilbake
da jeg fant potetene gjemt
blant mye annet snadder.
Så var det dette med
menyen, da. Her var det
mye ukjent å putte i
munnen. På et cruise som
dette er det mange hensyn
som må tas. Maten er
faktisk det viktigste punkt
ombord. Den skal ikke
bare være vellaget, men
den skal også tilfredsstille
alle kategorier av passasjerer, doserer min fetter.
Vegetar- og kosher mat er
like viktig å ha på menyen
som hamburger og pizza,
servert hele døgnet fra et
av de utallige spisestedene ombord.
Vi regner ikke med å

måtte holde åpent om
natten på «Hvaler», og en
lang og omfattende meny
kommer du nok til å måtte
se langt etter. Er det da
ingen ting vesle «Hvaler»
kan ha felles med «QE 2».
Kanskje det måtte bli
ønsket om å sitte ved
kapteinens bord? Det er
gjevt, og konkurranse er
sterk om å få sitte der,
forteller min fetter.
Kjære leser, hva mener
du om serveringen
ombord? Har du forslag til
en Hvaler-rett, så la oss få
høre? Vel, dette problemet
kan vi ta stilling til når rett
tid kommer og det er
servert...
Ha en riktig hyggelig
jul med god mat og drikke.
Christian Mohn

BAUGSPRYD: To flotte representanter fra Russland under festivaldagene Fredrikstad: Barken
«Kruzenshtern» innerst og fullriggeren «Mir» ytterst. Begge med imponerende baugspryd stikkende ut fra
baugen.

Ingen spyd ombord
Kjennskap til og rett bruk
av maritime ord og uttrykk
er viktig, spesielt når man
jobber i media. Det er et
vanskelig tema. Vi fikk det
grundig demonstrert under
Tall Ships’ Races.
Vi skal ta for oss noen viktige
ord og uttrykk, feilskrevet, brukt
eller misforstått. Faguttrykk kan
være vanskelig å forholde seg til
for ukyndige. Det gjelder spesielt
uttrykk innen maritime fag. De
fleste av sjøens ord og uttrykk
som vi bruker er blitt innført
utenfra. Men mange av dem har
egentlig en norrøn opprinnelse.
De har bare vært en tur ute i
verden og fått pyntet litt på
«utseende» før vi har tatt dem i
bruk igjen. Det viser også hvilket
internasjonalt preg skipsfarten

har hatt og fortsatt har.
Baugspryd: Den runde
stangen eller masten som stikker
ut fra baugen heter baugspryd.
Merk skrivemåten! Som regel
blir den kalt baugspyd. Det er et
merkelig ord sammensatt av to
ord bundet sammen med en slags
genitiv «s». Kan vi klare å
resonnere oss frem til en forklaring på ordet? Ja, langt på vei.
«Baug» forteller jo at det har noe
med baugen å gjøre. Den andre
delen «pryd» gir liten mening, for
det er gallionsfiguren og annen
dekorasjon i baugen som utgjør
skipets pryd. Vi kan derfor anta
at det er en omskriving av et
utenlandsk ord.
I senmiddelalderen, mot
slutten av 1400 tallet, dominerte
nederlenderne skipsfarten og byggingen i Europa. En ny

verden var blitt oppdaget og
stimulerte reiselysten. Seilskutene økte i lengde, bredde og
dybde, og behovet av større
seilføring var derfor også til
stede. Det var ikke bare å stable
råseil oppover i høyden, det
medførte blant annet dårligere
stabilitet og krevde større mannskap. Seilene ble fordelt over
hele skutas lengde. Ved å gjøre
nytte av en stang eller en bom
som stikker ut fra baugen «forlenges» skroget. Det gir mulighet
til større seilføring og bedre
trimming av seilene. Det kan
igjen lette manøvreringen ved
stagvending.
Uttrykket baugspryd kommer av nederlandske
boegspriet som direkte oversatt
skulle bli baugstang. Kort og
godt!
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Nytt om gammelt

VEL BLÅST: Et godt egnet sted til sandblåsing av
mindre gjenstander. Luken i fronten med vindu
lukkes igjen og sandblåsingen kan utføres ved at
hendene stikkes inn gjennom to runde luker. Den
stolte konstruktør, Terje Haraldsen, har allerede
prøvekjørt utstyret

Liv i sandkassa...
To avklipte
olabukseben, en
fiks luke med vindu
i front, litt sand og
med trykkluft som
drivmiddel, så var
Terjes sandkasse
klar til bruk.
Det er utrolig hva man kan
få til med gode fagkunnskaper, har øynene
med seg og dessuten
evnen til å bruke opparbeidet erfaring på riktig
måte.
Denne innretningen
kommer vi til å få god bruk
for fremover. Mini
sandblåseriet er også
transportabelt. Det er et
ypperlig sted å sandblåse
mindre gjenstander. Terje
har som eksempel flere
lysventiler liggende hvor
gammel maling må fjernes
før ny kan legges på. Det
samme gjelder fortøyningsutstyr som pullerter og
8

halegatt. Anlegget er
allerede prøvekjørt på
pullerter. Helt perfekt er
det ikke ennå. Må antagelig bruke finere sand. En
annen mulighet er at
sanden som ble brukt
under prøvekjøring var
for fuktig, tror Terje
«Petter Smart» Haraldsen.
Det smarte ved
konstruksjonen er at den
kan betjenes utenfra og at
man dermed slipper å iføre
seg verneutstyr. På
hendene må man nødvendigvis ha hansker.
Hendene stikkes inn i
åpningene i fronten, og
beskyttet av de avklipte
bena lar sandblåsingen
seg lett utførte i den
innelukkete kassen. Full
oversikt har man gjennom
vindu i luken. Kassen er
utformet som en trakt i
bunnen. Alt sand renner
ned og lar seg lett fjerne.
Smart ikke sant?

UNIONSKAPTEIN: I en ekstraordinær generalforsamling 4. september 1905 i Dampskipsselskapet
«Hvaler» ble styrmann H. Schrader ansatt som
fører av dampskipet «Hvaler». (FB 4.9.1905)
HVALEROPPLEVELSER: Kjell Bothne, velkjent
person fra kulturkontoret i Hvaler kommune, har
startet nytt firma: Under firmanavnet «Opplev
Hvaler» tilbyr han turer med seg
selv som kjentmann og guide.
SKUESPILL I BRUDDET: Spillet «Stenhogger’n»
i Brottet Amfi i det gamle stenbruddet på Nordgården samlet i sommer nærmere 5000 tilskuere. 6
forestillinger var planlagt, men 10 ble spilt. En
knallsuksess i det pene været for et amfiteater det
neppe finnes maken til. En utvidelse av amfiet er
planlagt. Det er også snakk om å legge tak over
slik at man ikke blir så væravhengig.
GODT INNRØKT: Mjøsas hvite svane
«Skibladner» får lov til å beholde røkesalongen til tross for røkeloven. Begrunnelsen er at det ikke
er noen matservering i røkesalongen. (NTB - AP)
«Skibladner» er også av Riksantikvaren foreslått
som første fredningsobjekt. (Se også NFF informerer)
NØYTRAL SONE: Et av de mest omstridte
punktene under forhandlingene i 1905 var utstrekningen av den nøytrale sone. Resultatet ble en
gjennomgående 15 km bred sone på hver side av
grensen. Sonen kom til å gå i rett linje over Kirkeø.
(FB - !905 - 2005)
OSTINDIAFARER FRA HVALER: Seilskuteskipper Gunnar S. Utgaard er ombord i
«Götheburg» og kommet et godt stykke på vei til
Kina. (FB. 14.10.05). Du husker sikkert seilskuta,
en rekonstruksjon av et svensk handelsskip som
gikk ned med mann, mus og porselen i 1745 og
rekonstruert de siste årene i Göteborg.
OLAVA RISKAFJORD: Boken om «Riskafjord»,
eller «Olava» som var navnet på båten da den gikk
i rute på Hvaler, er nå ferdig produsert og ute i
bokhandelen. (Se egen sak)
STOR MINDREALV: Fredrikstad Museum gir i år
ut nr. 11 av den populære årboken MindreAlv.
Stor og god lokalhistorie på 280 sider fordelt på
rundt 20 artikler. Spesielt i år er en seksjon med
saker fra unionsoppløsningen i 1905. Hvaler er
representert med bl.a. Trygve Andersens
upubliserte novelle «De som først hilste ham»,
hvalerfiskernes møte med kong Haakon. Opplaget
er på 1800 eksemplarer.
«PARAT» PÅ SØRLANDET: Slepebåten «Parat»
er kommet til Bredalsholmen i Kristiansand som
spilloljelekter under navnet «Setaco». «Parat» ble
bygget i Kristiansand i 1871. Den hørte hjemme i
Fredrikshald (Halden) i mange år. Etter å ha
fungert som slepebåt, passasjerbåt og spilloljelekter, er den nå tilbake i sin fødeby med tanke på
bevaring.
SKUTEFESTEN: En reportasjebok fra Tall Ships’
Races er i handelen. Boken er et samarbeid mellom
Møklegaard Trykkeri, Fredrikstad kommune og
Fredriksstad Blad.

Klinketeknikker
Klinking forbindes etter år i
arbeid som regel med
dårlig hørsel. Effektiv
beskyttelse med øreklokker
er derfor nødvendig.
Vekten og ristingen til
klinkehammeren gir også
helseproblemer som er
vanskelig å unngå. På Seut
er vi blitt kjent med to
forskjellige klinketeknikker,
begge med fordeler og
ulemper.
For ett år siden var klinker

TRADISJONELL METODE: Bjørn Nesdal foretrekker å holde
klinkhammeren i hånden. Det gir raskere klinking. Det gjelder også for
motholder Sven Erik Johansson inne i båten. Han må følge opp
tempoet.

«MODERN TIMES?» Oddmund Espegren benytter en smart
opphengingsanordning under arbeidet med naglen. Han slipper
dermed å holde den tunge hammeren. En annen fordel kan være at
han kan benytte en større hammer.

Oddmund Espegren fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på Seut. Han gjorde seg
nytte av en smart opphengningsanordning til klinkhammeren.
Klinkhammeren drevet av
trykkluft veier flere kilo og blir i
lengden tung å holde. Dessuten
medfører klinkingen ubehagelig
risting i hånden. Opphengingen
gjorde at Oddmund slapp å holde
vekten av den tunge hammeren.
Bjørn Nesdal som var her i
høst og klinket praktiserte
derimot «frihåndsklinking». Han
benyttet en mindre klinkhammer
og holdt den i hånden uten noen
opphengingshjelp. -Det går mye
raskere å klinke på denne måten.
Jeg slipper å bruke tid på å feste
og hele tiden flytte opphengingen, sier Bjørn og gyver løs på
en nagle i baugen på «Hvaler».
Hvilken metode som benyttes
avhenger av hva klinkeren
foretrekker. Hensynet til helsen
er viktigst. Resultatet blir i alle
fall like bra sammen hvilken
metode som benyttes. Skal man
bli en god klinker er det trening
og erfaring som teller mest,
mener frihåndsklinker Bjørn
Nesdal.
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HURTIGERE OG BILLIGERE: Broen over sundet ble bygget hurtigere og billigere enn beregnet.
Lystbåtflåten i forgrunnen representerer også store verdier, og den opptar det meste av strandlinjen på
Skjelsbu.

Skjelsbu - der ferge ble avløst av bro
Potentillaen lyste frodig og
gul i husveggen. En svart
og hvit pusekatt ruslet
bedagelig i grøftekanten.
Forstyrret av
medlemsbladets
reportasjeteam tok den
tilflukt i det høye gresset
og ble borte. Vi var på vei
ned til Skjelsbu brygge, en
gang for lenge siden et
viktig knutepunkt.

Her som på Hesthella, hvor er
folket? Reportasjebilen krøp ned den
bratte bakken på lavgir med sjåfør,
reporter, fotograf og altmuligmann
nærmest stående på bremsen. I den
krappeste svingen møter vi selvfølgelig en ilter firehjuling på vei
oppover. Ombord skimtet vi en
person, ellers så var det ikke et
menneske å se under vårt besøk.
Parabolantennen dekorerte husveg10

gen flere steder, og rett etter avkjørselen fra den støyende hovedveien
hadde den lokale stamme med
selvkomponert melding gjort det
klinkene klart for den veifarende at
her leker barn! I sundet var all
tilgjengelig fortøyningsplass
okkupert av lystbåter. Den moderne
pendlertid hadde forlengst inntatt
også Skjelsbu. Skal vi på Hvaler og
ønsker å snakke med folk litt utenfor
hovedvei, er tidspunktet midt på
dagen tydeligvis ikke det rette.
For oss var likevel tidspunktet
det rette. Til akkompagnement av
biltrafikken på broen over sundet
prøvde vi å forestille oss en annen
støy; den som lokalbefolkning,
stenarbeidere og andre reisende selv
lagde for drøyt et halvt hundre år
siden. Mange forhold gjorde at det
her i Skjelsbu utviklet seg et yrende
liv. Her hadde Hvalerselskapet
anløp, samtidig som det også var
fergedrift over sundet til Spjærøy og
brygge nedenfor Nordgården. I

Dypedal lå skole og kapell. På
Skjelsbu brygge også landhandel og
brevhus. Og som ikke dette er nok
av «støyende elementer» så lå her
også et av de største driftsstedene
for hugging av sten på Hvaler,
skriver Inger Jensen i Hvaler
Bygdebok 1800 - 1940. Mange
mennesker var i arbeid.
Da broen over sundet ble åpnet i
1964 skjedde det en radikal forandring i trafikkmønsteret: Hvalerselskapet kunne sløyfe anløp av
Skjelsbu og fergedriften over sundet
legges ned. Skjelsbu ble for de fleste
bare til et veiskilt «ned til høyre»
som nå raskt passeres på hovedveien.
Ser vi bort fra armadaen av
lystbåter som har okkupert strandlinjen, så opplever vi Skjelsbu som
en trivelig plass med skur på skakke,
noen kvadratmeter med grønn
gressplen, stoler og et bord med
plastduk på samt et par tomme
Forts. neste side

ølbokser. Kanskje rester glemt etter
en hyggelig sommerkveld? Et nytt
boligområde er etablert ovenfor det
gamle, et mekanisk verksted har klort
seg fast i skråningen og lengst mot
syd har båtutvalget til Kystmuseet
Hvaler tilholdssted og flere båter
ved bryggen.
Mot nord støyer trafikken forbi
over broen og ødelegger litt av
idyllen. Men så ble den bygget
hurtigere og billigere enn beregnet,
skal vi tro Hvalerveien av Otto Reff.
Så da så!

DOBBEL MELDING:
Veimyndighetenes skilt Blindvei
og lokalbefolkningens
selvkomponerte veiskilt etterlater
ingen tvil om at her leker barn.

-Helt greit!
Bilag, regnskap. Overskudd, underskudd.
Regnskapsavdelingen holder styr på tallene som
avgjør bedriftens fremtid. Mange punkter å forholde
seg til, men det er det såkalte bilaget som alt bygger
på, også for Stiftelsen D/S Hvaler.
-Helt grei jobb, sier regnskapssekretær Ann-Christin Aakre Olsen. Den
tidligere arbeidskollega av styreleder Ottar Hval Blekken ble spurt om
hun kunne tenke seg å føre regnskapet for stiftelsen. Det sa hun ja til,
og har siden år 2000 hatt jobben med å taste inn små og store beløp.
Bilag betyr i regnskapssammenheng en skrevet dokumentasjon for
en postering i bokføringen, heter det i leksikonet. Med mange små
poster og håndpengekasse ser vi for oss at det lett kan oppstå problemer med å få hvert lite beløp dokumentert. Men ifølge Ann-Christin, så
er dette et ukjent problem i Stiftelsen D/S Hvaler. -En gang i året, rett
etter årsskiftet kommer Ottar ruslende med en perm full av bilag,
forteller Ann-Christin. For regnskapsåret 2004 utgjorde tallet 156 bilag
som ble tastet inn i regnskapsprogrammet.
-156 bilag! Nei, antallet representerer ikke så mye arbeid i regnskapssammenheng. Hadde det vært pr. måned så hadde vi betraktet det som
en passende og interessant størrelse for vårt regnskapskontor, sier
regnskapsfører Helge Refsahl ved Refsahl Regnskapskontor. Her er de
vant til å håndtere bilag og regnskap av en helt annen størrelsesorden.
Han forteller også at det ikke er noen spesiell forskjell på føring av
regnskap for en stiftelse sammenlignet med et vanlig firma. Beløp blir
tastet inn, ført til debet eller kredit på rett konto og resultatet kan
foreligge i løpet av kort tid. Det er først når skatt, avgifter og andre
lovpålagte forhold skal avgjøres at reglene er forskjellige.
Hva kan vi så gjøre bedre slik at det blir en enda lettere å holde
oversikt og føre regnskapet for stiftelsen D/S Hvaler? Det måtte
kanskje være å gjøre mer bruk av en kvitteringsbok, sier regnskapsfører
Ann-Christin Aakre Olsen. Hun synes det er en hyggelig jobb å føre
regnskapet for Stiftelsen D/S Hvaler.

-En gang i
året, rett etter
årsskiftet
kommer Ottar
ruslende med
en perm full av
bilag, forteller
Ann-Christin.
Vi lot vår
dyktige og
kreative
tegner, Lasse,
i fantasien
tenke seg
situasjonen.
Her ser du
resultatet etter
at sensuren
hadde gjort
noen små
korreksjoner.
(Tegn: Lasse
Michaelsen)
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GAMLE «VESTERØ»: Dette bildet fant vi på frimarkedet i Gamlebyen, Fredrikstad i sommer. Det viser
«Vesterø» ved Bølingshavn. Tidspunktet er ukjent men vi merker oss at det flagges både på sjø og land.
«Vesterø» hadde en noe uvanlig form, på overbygningen. Styrehuset var trukket langt tilbake. Det ga plass
til en lasteluke med bom på styrehusdekket og dermed også et større innelukket lasterom. Vi antar at det
også fantes en luke i siden i flukt med lasterommet. Skrogfasongen skiller seg ikke så mye ut fra den til
«Hvaler».

«Vesterø» - svenske i skjærgården
Trafikken til Hvaler viste en
sterk økning mot slutten av
1800-tallet. Hvalerselskapet
var derfor på jakt etter en
passende assistent til
«Hvaler». På reise i vårt
naboland i 1899 oppdaget
kaptein Schrader svenske
«Vista». Den ble kjøpt, fikk
navnet «Vesterø» og satt
inn i trafikken.
«Vesterø» er spesiell på mange
måter. Båten var bare 65 fot lang
mot «Hvaler» 83 fot. Den var
således ganske liten, men passet
godt inn mellom holmer og skjær
på Hvaler. «Vesterø» ble i
Hvalerselskapets eie helt til
1954. Da ble den solgt til Vestlandet, og gikk siste tur i april
1955.
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Etter en omflakkende
tilværelse havnet den i begynnelsen av 1990-årene i Vestfold for
lengst ombygd til lastebåt. Vi fant
den omflakkende veteranen på
havna i Sandefjord i 1999.
«Vesterø» eksisterte fortsatt i
2001 i Tønsberg-distriktet, ifølge
Norsk skipsfartshistorisk selskap.
Hvor båten befinner seg nå er vi
usikre på. Kanskje noen av dere
har ferske informasjoner, eller
kan hjelpe oss med å spore opp
«Vesterø». Det gamle navnet har
den for øvrig beholdt hele tiden.
«Hvaler» og «Vesterø» delte
i flere år trafikken til øyene:
«Hvaler» tok den østre og ytre
ruten, mens «Vesterø» den
vestre og indre.
Som fartøy har «Vesterø» en
helt annen historie og fortelle enn

«Hvaler»: «Vesterø» har vært
ute i den store verden, mens
«Hvaler» hele tiden har holdt seg
hjemme i skjærgården.
«Vesterø» er blitt «fornyet» flere
ganger, mens «Hvaler» skal
«foreldes» tilbake til 1948. Begge
båtene kan vise til en helt spesiell
og interessant historie som er
Forts. neste side

Takk...
Vi takker for all
praktisk og
økonomisk støtte som
har gjort det mulig for
oss å sende ut denne
jule- og nyttårshilsen

viktig å ta vare på. Vi er
derfor svært interessert
i å få greie på hvordan
det står til med båten og
navnet på eieren.
Det er et langt
spenn i tid mellom de
medfølgende bildene.
På bildet fra Bølingshavn har «Vesterø»
firkantete vinduer. I
Østfold fylkes billedarkiv finnes et bilde av
båten med runde lysventiler, men fotograf og
tidspunkt er ukjent.
Skiftet må ha skjedd
tidlig på 1900 tallet for
vi har også et bilde,
visstnok fra sommeren
1924, som viser
«Vesterø» med de nye
vinduene.
For noen år siden
forsøkte stiftelsen å få
hit «Vesterø» på besøk,
men vi lyktes ikke.

To av våre
gode
samarbeidspartnere
To av våre gode
samarbeidspartnere for
tiden.
Du kan hente mer
informasjon om dem på
nettet ved å gå inn på
http://
www.fartoyvern.no
og
http://
www.bredalsholmen.no/
info.html

NYE «VESTERØ»: Jo, det er gamle «Vesterø» du ser her. Navnet er faktisk det eneste som er igjen fra
gammelt av. Skroget er riktignok det samme, men nå er det blitt malt svart. Da vi fant «Vesterø» i 1999 var
tilstanden til skroget ganske bra, ifølge eier. Men det er uklart hvordan skroget er nå.
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En ekstraordinær innsats

2X2=5 Ingenting er umulig i denne ”bransjen”. Stemmer ikke svaret med fasiten, så får man regne på en
annen måte. Det umulige tar bare litt lengre tid. Mangles skrivepapir, gjør man bruk av ”hovedpersonen”
selv som skriveunderlag. Skottet egner seg godt som tavle. Ottar regner og Per – Arild er sensor. (Foto:
Kjell Svein Stenmarch)

9. september 2005
klokken 12.45
strømmet følgende
e-post ut fra leder
Ottar Hval
Blekkens PC: - Jeg
har skjøvet på
avtalen med
Bredalsholmen
ennå en gang, og
har i dag gjort
avtale om uke 39 –
altså en uke senere
enn tidligere avtalt.

POSTEN AVD. SEUT: Arbeidet med utsending av medlemsblad og kontingent
krever en betydelig innsats. Vi sender ut rundt 500 medlemsblader to ganger i
året. Klargjøring til forsendelse er et typisk dugnadsarbeid som kan utføres
hvor som helst, men vi må nok effektivisere arbeidet en del. Her har vi slått
oss ned på Seut. Postansvarlig denne gang, Thor W., Christian og Ulf (Foto:
Kjell Svein Stenmarch)
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Som et realt forsøk på å
holde dette, kliner jeg til
og ønsker å sette opp en
dugnadsplan for begge de
to kommende uker,
mandag til og med
torsdag, i håp at så mange
som mulig av oss, som en
ekstraordinær innsats, kan
ta dugnad også utover det
vanlige i denne perioden.
Forts. neste side

SOLTAK? Åpent for vær og vind ned til innredningen. Snart blir nytt dekk lagt. På bildet skimtes også
hvordan dekket er konstruert. Det meste av dekksbjelker og rennesten var i en så dårlig tilstand at det
måtte fornyes. Men de gamle konstruksjonsprinsippene er tatt vare på gjennom fotografier og tegninger. På
bildet ser vi tydelig hvordan dekket smyger seg opp langs skutesiden, frem til den skarpe stevnen fra 1892.
Stevnen avsluttes øverst på en kunstferdig måte med en kurvet plate ned mot to velslitte pullerter. Vakkert.
(Foto: Kjell Svein Stenmarch)
Det betyr så godt som ferdig skrog
etter høstferien.
Stiftelsens leder var klart bekymret
for fremdriften. Han ba oss saumfare
avtalebøker og forståelsesfulle
hustruer. Dette var ekstraordinært.
Av arbeidet sto det igjen noe boring,
forsenking, brosjing, justering av
bolter og montering av skott mot
fordekket..
Hva har man venner til? ”Hvaler”s
venner svikter ikke. Responsen var
god og noen dager møtte det opp så
mange i kjeledress at plassen ble for
liten i spiserommet.
Den ekstraordinære innsatsen har
egentlig foregått over mange dager.
Noen tjenester har stiftelsen vært
nødt til å kjøpe fra profesjonelle
fagmiljøer. Det gjelder innsats både
på dagtid og kveldstid. Det gode
samarbeidet som har vokst frem
mellom fagfolk og amatører, er rett
og slett imponerende. Vi hadde ikke
klart oss uten dette samarbeidet.

DEKKAMERATER: Hardanger Fartøyvernsenter hadde ledig tid. Nå
gjaldt det å utnytte situasjonen. Plutselig en høstdag var unge Aksel,
Ola og Christoffer i full gang med å legge fordekket. Det utgjør første
del av avtalen vi har med trebåtspesialisten i Norheimsund, og som
skal være ferdig utført før nyttår.. Bak til venstre Christof Lange fra
Tyskland, til høyre Ola Svensson fra Sverige. Foran stikker
nordmannen Aksel Bjelke hodet opp. Internasjonalt samarbeid på
fordekket.
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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

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/
16

Til salgs...
Venneforeningen jobber med flere ideer for
å få inn penger til restaurerings-arbeidet. 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. 1300.
♦ Fargetrykk av Hvaler-kunstneren Arne Wærstad
som viser «Hvaler» på vei inn til Bølingshavn. Pris kr.
1 100. ferdig innrammet.
♦ Fargetrykk av «Hvaler» etter et maleri av den
kjente skipsportrettmaleren Mogens Skovborg.
Pris kr. 800. ferdig innrammet.
♦ «Antikke» naglehoder fra «Hvaler».
Pris kr. 20. pr. stykk. Tilbud: kr. 100 for 6 stk.
♦ Marineblå T-skjorte. Kr. 200
♦ Klistremerke med Hvaler-logo. Kr. 60
♦ Cap. Kr. 100

Grafisk produksjon: Stiftelsen D/S Hvaler,Torje Braadland

