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Christian
Mohn
er gått
bort

Redakt

Readktøren av
medlemsbladet
er ikke mer.
Hans engasjement og kunnskaper om
maritim kulturhistorie generelt og
vårt restaureringsprosjekt spesielt
var omfattende
og svært viktig,
for ham selv og
for oss. Han var
en av
initiativtagerne til
etableringen av
stiftelsen D/S
Hvaler i 1993,
heter det blant
annet i minneordene på
side 3

DAGENS FANGST: Ole og Terje har etter tips vært på handletur og viser stolte
frem dagens fangst. Jan hadde ikke anledning til å være med denne gangen,
men følger nøye med når Terje forklarer styreleder Ottar hvordan instrumentet
virker. Ole ser visst ut til å være mer opptatt av fotografen.

På handletur etter
brukt skipsutstyr
Et stort kontaktnett
og en god evne til å
lete opp brukt
skipsutstyr, er helt
nødvendig å ha i
denne «bransjen».
For å gjøre klar
«Hvaler» trenger vi
en masse utstyr
som vi ikke har. Jan
Andersen, Terje
Haraldsen og Ole
Jelstad i
maskinverkstedet
er blant stiftelsens

mest aktive til å
lete. De er ofte ute
på tokt når vi har
fått tips om
gammelt
skipsutstyr.
Kanskje det kan
komme til nytte?
Det er ikke alltid vi kan
gjøre oss nytte av det vi
finner, men er det verdifulle maritime gjenstander
og prisen er akseptabel,
kan det likevel være en
lønnsom investering å

sikre seg. Det kan også
være utstyr som har
samme funksjon som det
opprinnelige. Hvis det
viser seg å være vanskelig
for ikke å si umulig å
erstatte det som var
montert på «Hvaler» med
tilsvarende utstyr, kan det
være godt å ha i reserve.
Men bruken må kunne
«forsvares antikvarisk»,
dvs. være produsert rundt
samme tid og brukt på

Dekksbolt med kinesisk vri

Forts. side 14

Se mer
om dette
på side 7
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En lang vinter er
tilbakelagt

D

en informasjonsavisen dere nå har mottatt og leser,
rakk vår kjære kollega Christian Mohn så godt som
å fullføre før han døde. Han arbeidet med den faktisk til
sin siste dag. Det var en viktig del av hans omfattende
engasjement i restaureringen av ”Hvaler” at vi skal
tilstrebe en bred og aktiv kontakt med
våre venneforeningsmedlemmer og
andre interesserte fartøyvernere, også
gjennom en slik informasjonsavis. Vi
vil bestrebe oss på å ta vare på denne
tradisjonen på en så god måte som mulig og fortsette å
sende ut informasjonsavisen til dere to ganger årlig. Vi
vil svært gjerne at leserne gir oss bidrag til å gjøre dette
mulig. Gi oss ideer til temaer, ikke minst knyttet til
”Hvalers” omfattende og spennende historie, gjerne
personlig, eller grip pennen fatt og skriv selv. Send oss
også gjerne bilder, gamle avisoppslag og lignende som
kan gi kunnskaper og inspirasjon til nytt stoff. Husk at
alt det som du selv synes er interessant i denne sammenhengen, også kan være interessant for oss andre.
Vi kan se tilbake på en lang vinter med dugnadsarbeid
på ”Hvaler”. På tross av mye vinter har det allikevel
vært høy aktivitet. Vi er svært glade for at vi fortsatt har
mulighet til å drive vårt restaureringsarbeid under tak ikke under blafrende presenninger, slik en del fartøyvernere faktisk har det.

D

en økonomiske støtte vi har mottatt for 2006 fra
Riksantikvaren - i alt kr 1 150 000 - gjør det mulig å
gjennomføre viktige og kostbare ting i løpet av året som
betinger ekstern ekspertise. Vi forbereder nå skroget slik
at Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter om ikke
lenge kan fullføre klinkingen av båtens overbygg. Vi vil
da ha en ferdig klinket båt, og det må sies å være en
milepæl. Deretter kommer Hardanger Fartøyvernsenter
tilbake og fortsetter dekkleggingen. Vårt mål er at vi i
hvert fall skal legge dekket i sidesalongen, kanskje også
akterdekket. Det handler om mannskap og penger. I
forhold til stiftelsens relativt ambisiøse målsetting
kunne vi nok trengt - og vi søkte også om - mer enn det
dobbelte av det som ble årets bevilgning. Det er et stort
sprang mellom de søknader riksantikvaren årlig mottar
fra fartøyvernmiljøet i Norge og de midlene han har til
rådighet. Det tilskuddet vi har mottatt - men som vi
selvsagt er svært glade for - avspeiler
dette.

S

jøsetting er fortsatt et viktig tema
hos oss i stiftelsen D/S Hvaler,
men som dere vil forstå trenger vi nok
en vinter til under tak på Seut Industrier.
Besøk oss.
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Båttradisjoner
i opplag

GAMMEL OG NYTT: Ved Skjelsbo har
båtutvalget ved Hvaler kulturvernforening
tilholdssted med brygge, hus slipp. Ved bryggen
ligger flere forskjellige båttyper som utvalget har
ansvaret for.

Ved Skjelsbo har
Hvaler
kulturvernforening
sin flytende
avdeling.
Båtutvalget i
foreningen har
ansvaret for
foreningens båter
som ligger ved
bryggen.
På Hvaler er båttradisjonene sterke.
Øygruppen var avhengig
av båten som transportmiddel. De typiske
næringsveiene på Hvaler
var også kombinasjonsbruk med fiske, jordbruk og sjøfart der båten
fikk en sentral plass.
Samlingen som Hvaler
kulturvernforening,
tidligere Kystmuseet,
disponerer gjenspeiler
dette. Foruten båter på
land har båtutvalget
brygge og tilhold ved
Skjelsbo.

-Båtutvalget har ansvaret
for foreningens båtsamling, samt motorer,
styrhus og annet utstyr.
Her i Skjelsbo prioriterer
vi båter som flyter, sier
Pål Espen Eriksen,
styremedlem og talsmann
for utvalget. Ved bryggen
ligger for tiden (sommeren 2005) to Risørskøyter, en
Spjærøykrysser og
losskøyta Merdø. Den
ene av Risørskøytene er
utrustet med en Union
glødehodemotor på 20hk
som utvalget har under
restaurering.
Utvalget har også
ansvaret for vedlikeholdet
av båthus og skur.
Dessuten skal utvalget
medvirke i å ta vare på
Hvalers spesielle kystkultur, forteller Espen
videre. Hver tirsdag kl 19
samles medlemmene ved
Skjelsbo, og Espen
ønsker alle interesserte
velkommen.

Christian Mohn til minne
C

hristian Mohn døde natt til 5 mai ,
bare 65 år gammel. Han hadde
gjennom mange år slitt med alvorlige
helseproblemer som han nå hadde store
forventninger om å få snarlig og effektiv
behandling for. Han ble rammet av akutt,
livstruende sykdom før dette skulle
gjennomføres.
Christian var en av de helt sentrale og
bærende nøkkelpersoner i restaureringen
av ”Hvaler”.
Hans engasjement og
kunnskaper om maritim
kulturhistorie generelt
og vårt restaureringsprosjekt spesielt var
omfattende og svært
viktig, for ham selv og
for oss. Han var en av
initiativtagerne til
etableringen av stiftelsen D/S Hvaler i
1993,og vi tør si at
dette arbeidet senere
ble en viktig del av
hans tilværelse. Han
har hele tiden sittet i
stiftelsens styre.

C

hristian nedla et
betydelig arbeid
ved å fremskaffe og
bearbeide historisk
dokumentasjon, noe
som ikke minst var
viktig for gjenoppbyggingen av ”Hvaler”.
Han arbeidet også mye
med å profilere vårt
arbeid utad, med
bilder, T-skjorter og
annet materiell som
bidrar til å synliggjøre
vårt arbeid på en
positiv måte og samtidig gi oss tiltrengte
inntekter.

V

ed siden av dette
var Stiftelsen/

Venneforeningens
informasjonsavis særlig
hans domene,
hvor han
skjøttet sitt
redaktøransvar
med myndighet, engasjement og
dyktighet.

V

i lærte
Christian
å kjenne som
en åpen, lun og
engasjert
person. Han
hadde også
evnen til å gi
de kritiske
kommentarer
når han syntes
det var grunn til det.
Ofte tok han pennen
fatt og ytret seg i saker
knyttet til maritim
kulturhistorie og utviklingen av vårt lokalsamfunn. Hans tidigere
yrkeskarriere på FMV
var en viktig bakgrunn
til dette engasjementet.
Sammen med hans
kulturelle og historiske
aktivitet hører også
med Christians store
krav til estetikk og

hans kunstneriske talent
som tegner.

V

i er med hans
familie i sorgen og
savnet ved hans bortgang. Vi vet at dette må
bli tungt. Vi som nå
skal drive vårt viktige
maritime restaureringsprosjekt videre uten
Christian, vil savne ham
både som kollega og
venn, men vi kan ta
med oss fruktene av

det betydelige arbeidet
han rakk å gjennomføre.
Ottar Hval Blekken ,
Ulf Støa
PÅ vegne av Stiftelsen
D/S Hvaler og D/S
Hvalers venner
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Redaktørens betraktninger

Verdensmestre?
Hver eneste dag druknes
vi i informasjoner. Aviser
og blader konkurrerer
om vår oppmerksomhet,
og ett av virkemidlene er
små notiser om vesentlig
og uvesentlig. Det er
viktig å treffe leserens
interesse. Under overskriftene Nytt om gammelt og NFF Informerer
presenterer også vi
nyheter og informasjoner
hentet fra forskjellige
kilder, og som vi håper er
av interesse.
Små
notiser og annet stoff er
viktige hjelpemidler for å
forstå betydningen av å
restaurere «Hvaler».
Båten representerer en
del av vår viktige
kystkultur. Fartøyvern og
kystkultur er områder
som tidligere ikke har
fått sin rette plass i
kulturvernarbeidet. Det
er først og fremst langs
kysten folk har bosatt
seg, og det er fra kyststripen nye impulser fra
utlandet har kommet og
påvirket innlandskulturen.
Maritimt kulturvernarbeid, som restaureringen
av «Hvaler», skjer først og
fremst gjennom dugnad
og frivillig arbeid. Stiftelsens utgangspunkt i 1993
var bare et gjeldsbelastet
tomt og rustent jernskrog
til skrapjernpris, og ingen
bestemt verdi som kunne
gi grunnlag for noen
slags handelsvirksomhet.
Dugnad er en ganmmel
norsk skikk med frivillig
felles innsats uten
betaling,» forklarer vårt
utmerkede leksikon.
«Ordningen er aktuell der
et arbeid vanskelig kan
gjøres på annen måte.»
heter det videre. Uten
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VERDENSMESTER? Ulf Støa på «jobb» i Utgårdskilen. Ganske primitivt de
første gangene med utstyr og hjelpemidler. Vi har fått en del erfaring og bedre
utstyr etter hvert. Ulf fikk da frem sitt budskap i Utgårdskilen til tross for en
vanskelig start. Med kaffekoppen i hånd ser han i all fall ganske fornøyd ut.
lønn og andre økonomiske
fordeler må derfor dugnaden bygge på et annet
fundament enn vanlig
lønnet arbeid. Restaureringen av «Hvaler» er et
arbeid fjernt fra våropprydding i borettslaget,
noe som vel er det mest
typiske dugnadsarbeid
som finnes. Arbeidet med
«Hvaler» er egentlig for
avansert og ressurskrevende til å kunne defineres
som dugnad. På Seut har
stiftelsen nærmest bygd
opp et skipsbyggeri. Men
hvordan skulle vi kunne
klare å restaurere båten på
noen annen måte enn
gjennom dugnad og
frivillighet?
Hva er da drivkraften
bak dugnaden? Hvorfor
stiller Jan, Ole, Kjell, Eine,
Ottar, Ulf, Tove, Jan, Terje,
Per-Arild, Knut, Øivind,
Torje, Christian, Bjarne,
Eivind, Ann-Christin,
Thorleif, Harald, Erik, Egil
og andre mer eller mindre
regelmessig opp til
forskjellig dugnad på
båten når tid og anledning
er tilstede? Tilsvarende

spørsmål har også Oslo
borettslags medlemsblad
Obosbladet stilt. Der har
man nemlig funnet ut at
Norge er i verdenstoppen i
frivillig arbeid. «Det er ikke
honorarene som får
borettslagsmedlemmer til å
ta ansvar for fasader,
bakgårdsfester og
dugnadskvelder, men
ønsket om å gjøre en
innsats,» heter det i en
analyse fra Institutt for
samfunnsforskning.
Arbeidet med «Hvaler»
holdes også oppe av en
ekte interesse for den
gamle rutebåten og
hvilken beydning den har
hatt som transportmiddel
og miljøskaper. Historien
kan fortelle om både triste
og fornøyelige episoder.
For min egen del vil jeg
også fremheve at arbeidet
med båten gir meg muligheten til å jobbe sammen
med og treffe mange
hyggelige og kunnskapsrike personer, både på
Seut og på Hvaler i båtens
rette miljø. Mange
fornøyelige episoder har
vi opplevd som kunne

vært fortalt om her. Som
den gang Ulf og jeg var i
Utgårdskilen på en eller
annen av de mange
festivalene som hvert år
foregår på Hvaler.
I solgangsbrisen sloss
vi med å få reist et partytelt av typen «firebenet
edderkopp». Vi skulle
fortelle om arbeidet med
«Hvaler». Og det skulle vi
gjøre «profesjonelt» fra en
stand og hadde derfor
investert noen hundrelapper i et partytelt. Det var i
alle fall planen. Men vi
måtte gi opp å få reist
teltet i den sterke solgangsbrisen. Vi fremsto
mer som et klovnenummer
til stor fornøyelse for en
stadig større tilskuermasse. Vi fikk rasket
sammen noen paller,
montert på bilder og
plansjer og kom sånn
delvis helskinnet igjennom dagen. Vi får skylde
på at det var tidlig i vår
karriere og erfaringene på
stand var små.
Ha en god sommer med
eller uten partytelt i hagen

NFF informerer
(Utdrag fra NFFs to nyhetsbrev
hittil i år og annen aktuell info)

Nye medlemmer
Fra årsskiftet fikk vi åtte
nye medlemmer, og teller
nå totalt 118 verneverdige medlemsfartøyer. Vi
ønsker Biskop Hvoslef,
Brannsprøyta, Gamle
Helgeland, Hamen,
Lysglimt, Mette Meng,
Skånevik og Vardøvering velkommen i NFF.
Redningsredskaper på
verneverdige fartøyer
Forskriften om redningsredskaper på skip er
nylig endret, og har
virkning også for de
verneverdige far-tøyene.
I henhold til forskriften
kan det for verneverdige fartøyer søkes
andre løsninger for
ivare-takelse av sikkerheten om bord som ikke
griper inn i fartøyenes
konstruksjon og
forringer verneverdien.
NFF utarbeider for tiden
et notat til medlemmene
som skal gjøre det
tydelig hvilke fritaksmuligheter som finnes.
Notatet vil i tillegg
informere generelt om
forskriftens innhold.
Like viktig som at
fartøy-eierne kjenner til
forskriftenes
hensyntaken til fartøyenes verneverdi er
det at Sjøfartsdirektoratets inspektører
har samme kunnskapen.
NFF jobber også for
dette.
Kulturminnedagen
2006
Årets kulturminnedag
har ”Steder for ankomst
og avreise” som tema,
og er søndag 10.
september. Fokus er på
kulturhistorien for

jernbane- og tog-stasjoner, flyplasser, havner/
ferjesteder og andre
steder som tjener som
transportknutepunkt.
Kulturminnedagens pris
deles ut til det programmet
som best synliggjør årets
tema. Alle ferdig oppsatte
program sendt innen
fristen 15. juni konkurrerer
om prisen. Se også
www.kulturminnedagen.net
Medlemsinfo om sikkerhetsopplæring
På oppfordring fra
medlemmer har vi nå
utarbeidet en medlemsinformasjon om sikkerhetsopplæring rettet mot
mannskap på passasjerskip. Den tar for seg
opplæring av underordnet
mannskap og fartøyspesifikk opplæring, og
kommer inn på hvordan
kostnader kan reduseres
ved å legge kursene til de
enkelte fartøyene.
Medlemsinformasjonen
fås digitalt ved henvendelse til NFFs sekretariat,
og kan også sendes som
papirversjon til medlemsmiljøer uten tilgang til
Internett.
NFFs årsmøte 2006
Tidspunkt og sted for
NFFs årsmøte 2006 er nå
fastsatt og vi ønsker
velkommen til en fartøyvern-spekket helg i
Bergen 29. september til 1.
oktober. Sett av helgen
allerede nå!
Medlemssøkere i 2006
Hittil i år har styret 5
søknader om medlemskap
til behandling. To av dem
er kjent fra tidligere år, og
skal behandles på nytt i år.
Det er Oscarsborg 1 og

Turisten. Nye av året er
søknadene for rute-båten
M/SSøgne, redningsskøyta Olav Ringdal jr. og
brannsprøyta Nøkk, som
kort omtales til slutt i
nyhetsbrevet.
Kulturminneåret 2009
Den 18. mars inviterte
Norges kulturvernforbund
i samarbeid med Miljøverndepartementet sine
med-lemsorganisasjoner
til idémøte for Kulturminneåret 2009. Målsettingen med møte var å få
innspill til det videre
arbeidet med Kulturminneåret. Statssekretær
Henriette Westhrin fra
Miljøverndepartementet
holdt en innledning til
møte hvor hun sa at
Kultur-minneåret skulle
være til gagn for hele den
norske befolkningen og
vise mangfoldet av våre
kultur-minner. Primærmålgruppen for året skulle
være barn og unge.
Deretter meddelte Haralds
Tronvik fra Friluftslivets
år 2005 om sine erfaringer.
Møte-deltakerne ble
videre satt sammen i
grupper for å diskutere
innholdet av Kulturminneåret. Dette ble tilslutt
presentert i plenum, og
det var mulighet for å stille
spørsmål. NFF deltok med
Ann Berith Hulthin og
Hedda Lombardo fra
sekretariatet.
Ferjelaget «Skånevik»
med nettbokhandel
Ferjelaget «Skånevik»
ønsker å gjøre fartøyvernlitteratur mer tilgjengelig,
bl.a. for å øke interessen
for feltet. De har startet
maritim netthandel
på siden

www.ferjekiosken.no.
Overskuddet av handelen går til vedlikehold og
drift av SKÅNEVIK.
Ferjelaget ønsker
kontakt
(skaanevik@ferjelaget.no)
med andre medlemsfartøyer som har hefter
og bøker de ønsker
omsatt i SKÅNEVIKs
ferjekiosk.
Bladet Fartøyvern
Hardanger Fartøyvernsenter utgir hvert år det
kulturvernfaglige
tidsskriftet Fartøyvern.
Det har som mål å spre
kunnskap om maritimt
kulturvern med vekt på
fartøyvern, og inneholder et vidt spekter av
faglige artikler om både
tekniske, praktiske og
historiske tema. Interesserte kan sende e-post til
info@fartoyvern.no.
D/S Skibladner 150 år utgir bok
D/S SKIBLADNER feirer
150 år i år, og i den
anledning gir A/S
Oplandske
Dampskibsselskap ut
boken Den langsomme
reises kunst. Eierne ser
frem mot nye 150 år hvor
SKIBLADNER fortsatt
skal være et levende
kulturminne, også som
landets første fredete
fartøy.
Boken kan kjøpes ved
Skibladnerkontoret, tlf:
61 14 40 80
skibladner@online.no
for kr. 329,-. Les mer om
SKIBLADNER på
www.skibladner.no
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Genial båtbygger med sjølyst
To av våre mest kjente
båtkonstruktører på 1900
tallet hadde stor tilknytning
til distriktet. Bjarne Aas
kjenner vi godt fra hans
virke på Isegran. Men
hvem er Johan Anker? Han
hadde en spesielt sterk
tilknytning til Hvaler.
Johan Anker er en viktig del av
Hvalers historie. Han var aktiv i en
brytningstid hvor utviklingen av
norsk seilsport gikk i rasende
tempo. Interessen for kappseilas og
raske seilbåter fikk virkelig fart mot
slutten av 1800-tallet. Noe godt
regelverk fantes ikke. Bruksbåten
ble ofte brukt i konkurranser. Ved
nybygging ble resultatat ekstreme
racere med et enormt seilareal. Da
det stadig ble utarbeidet og innført
strengere regelverk klarte man å få
denne utviklingen inn på en
sunnere vei. Båtkonstruktørene fikk
etterhvert mange nye mål og regler
forholde seg til.
Johan Anker var sterkt interessert i denne utviklingen. Han var
med på å utvikle regelverket og fikk
dermed muligheten til å «forske» og
trenge dypere inn i hva de nye
forandringer medførte. I tradisjonsrike Norge var skepsisen stor til det
nye utenlandske regelverk som
trengte seg på. Men da de raske
norske spissgatterne som var så
populære på den tiden ble kraftig
fraseilt, snudde interessen seg.
Ingen velstående seilerinteressert
samfunnstopp likte å seile i kjølvannet til konkurrenten. Konstruksjoner fra brødrene Sinding og Colin
Archer var det ingen som ville ha
lenger.
Johan Anker var også en dyktig
seiler og konkurrerte ofte i utlandet.
Han fikk derfor en unik muligheten
til å sette seg inn i hvilke fordeler og
ulemper som enhver liten forandring
i regelverket medførte. Han arbeidet
seg etterhvert opp til å bli blant
verdens ledende konstruktører. Hos
Christian Jensen ved Vollen i Asker
ble de fleste av båtene hans bygget.
Anker slo seg senere sammen med
Jensen. Verftet Anker & Jensen kom
til å bli et sentrum for bygging av
lystbåter i Norge.
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SOMMERSTED: På Søndre Sandøy bygget hans far, Cristian Anker,
i 1886 landstedet Sjølyst. Anker likte bygg med tårn. Det fikk også
Sjølyst, men på grunn av kostbart vedlikehold ble tårnet revet i
begynnelsen av 1950-årene (Foto: Klassiske linjer nr. 10 Mai 1999)
Hvalers betydning for Johan
Ankers utvikling og suksess som
konstruktør av regattabåter er det
vanskelig å ta stilling til, men vi må
tro at den har vært ganske stor.
Johan vokste opp i Fredrikshald,
som Halden het på den tiden.
Familien tilhørte den store Ankerslekten som en tid også hadde Rød
herregård som hovedsete. 1886
kjøpte familienen tomt på Søndre
Sandøy hvor det ble satt opp en
sommervilla. Hans far, Christian
August Anker, ønsket å skape et
idyllisk sted hvor familien kunne
tilbringe sommerene sammen, skriver
Elin Kragset Vold og Ole Engen i
boken Johan Anker, Linjenes mester.
Dampbåten fra Fredrikshald, kanskje
«Olava», var fullastet med møbler og
inventar og bak på slep hang

robåtene og selbåten da familien for
første gang inntok Sjølyst, som
stedet ble kalt. I 1886 var Johan 14 år
gammel og fast bestemt på at han
skulle bli båtkonstruktør. Han var en
aktiv gutt og glad i å ferdes ute,
spesielt i seilbåt. Kunne han ha
tilbragt sommeren på noe bedre sted
enn på Søndre Sandøy? Her søkte
han i voksen alder også tilflukt og
fikk overskuddet tilbake etter en
hektiske regattasommeren.
Hver sommer frem til morens
død i 1899 tilbrakte familien på
Sjølyst. Moren var datter av den
velstående grosserer Julius Jacobsen i Fredrikstad. Hun var som
voksen sterkt plaget av sykdom og
søvnløshet. I familien var det derfor
også sterke bånd til Fredikstad.

Dekksbolt med kinesisk vri
Gammeldagse bolter til dekket er ikke
vanlig handelsvare. Her kreves
spesialbolter som det er vanskelig å få
produsert og kjøpt. Boltene til «Hvaler»
får en lang reise før de når oss.
Det finnes mange forskjellige boltetyper i handelen.
Bruken avgjør hvordan bolten ser ut. Det vil derfor alltid
være snakk om en spesialbolt til et bestemt formål. Til
dekket på «Hvaler» bruker Hardanger Fartyvernsenter
en type bolt som ikke er vanlig handelsvare.
Dekksbolten skal tilfredsstille en rekke krav. Det gir en
helt spesiell utforming av bolten som dermed gjør den
kostbar å produsere. Etterspørselen er vel også så lav at
noen større produksjon i et høykostland er lite aktuelt.
Hardanger Fartøyvernsenter måtte i alle fall helt til Kina
for å finne bolter til «Hvaler».
Dekksboltene har flere spesielle detaljer som er verdt å
merke seg. Hodet er flatt fordi hullet over bolten må
proppes igjen slik at ikke vanntrenger inn. Rett under
hodet er bolten utformet som en firkantmutter som skal
låse bolten og hindre den i å rotere når mutter blir trukket
til i dekksbjelken. Gjengene har en noe lavere stigning
enn vanlig De stikker ikke utenfor stammen og dermed
gjør hullet større når bolten blir satt inn. En trang
forbindelse mellom bolt og treverk er nødvendig for å
hindre vanninntrengning.
Kurven i dekksbjelkene som utgjør bjelkebukten i
dekket på «Hvaler» er noe ujevn. Hardanger Fartøyvernsenter har derfor tilpasset og lagt en tynn planke på
dekksbjelkene for å jevne ut forskjellen. Før bolten slåes
inn blir den smurt inn med et rusthindrende middel som
maling blandet med sinkhvit.

DEKKSBOLT: Slik ser dekkboltene til «Hvaler».
Den største forskjellen fra en vanlig bolt er det flate
hodet. Legg også merke til andre detaljer som er
nevnt i teksten.

UNDER DEKK: Dekksbolt med mutter skrudd fast i dekksbjelken. En tynn treplanke er lagt mellom dekk
og bjelke for å rette ut ujevnheten i dekksbjelken.
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Protokoll årsmøte D/S Hvalers venner 11.05.2006.
ÅPNING, GODKJENNING AV INNKALLING.
Åpning av årsmøtet ved Ulf Støa, som innledet med ett minutts stillhet
til minne om Christian Mohn.
Innkallingen godkjent.
VALG
Møteleder: Ulf Støa. Referent: Knut Alnæs. Tellekorps: Torgill Johnsen
og Jan Arntzen
To medlemmer til å underskrive protokollen: Jan Andersen og Torgill
Johnsen.
2 revisorer: Årsmøtet bestemte at det er tilstrekkelig med en revior.
Øivnd Beck Andersen ble gjenvalgt.
Valgkomite: Torgill Johnsen og Jan Arntzen.
REGNSKAP / REVISJONSBERETNING OG MEDLEMSTALL
Ulf Støa orienterte om venneforeningens regnskap. Antall registrerte
medlemmer er 403. Ca. 250 har betalt årskontigent for 2006. Regnskapet
ble godkjent uten anmerkning.
GODKJENNING AV REVIDERTE VEDTEKTER
Godkjent med følgende kommentar: I §6 rettes ”1/4av medlemmene” til ”3/
4 av medlemmene”.
VALG AV STYREREPRESENTANTER
Ulf Støa, formann. Enstemmig gjenvalgt for 2 år.
Per Arild Andersen, kasserer. Enstemmig gjenvalgt for 2 år.
ÅRSBERETNING
Kort orientering om arbeidet i Venneforeningens styre.
ORIENTERING OM FREMDRIFT I RESTAURERINGSARBEIDENE V. OTTAR HVAL BLEKKEN
Vårt prosjekt er i ”1. divisjon” hos riksantikvaren: Prosjektet har
fått 1,2 mill. for 2006. Vi har god kontroll med fremdrift. Tanker for
toilett-septik er produsert med god velvilje fra lokal industri.
Maskintelegraf produsert på Liåen 1954 er kjøpt. Stabilitetsberegninger er i gang. Ingen dugnader ble avlyst foregående år! Vi har
løpende avtale med Kriminalomsorg i frihet, og mottar mye god hjelp av
dyktige mennesker, samtidig som vi på denne måten også får gitt noe
tilbake til samfunnet og enkeltpersoner.
Planer for det videre arbeidet på ”Hvaler” 2006:
• Klinkearbeider ferdig. Bredalsholmen trenger 2 ukers arbeid, inkludert dikking.
• Ferdig dekk midtskips.
• Det kan bli avtale med a-etat om finansiering av arbeidsleder.
EVENTUELT
Karin Mohn og hennes datter overleverte kr. 4350 som etter familiens
ønske var gitt til Venneforeningen i stedet for blomster i forbindelse
med Christian Mohns bisettelse. Forslag fra salen om at pengene som ble
overrakt Venneforeningen skulle brukes til noe som skal hedre
Christians minne for alt han har gjort gjennom årene for gjenoppbyggingen av ”Hvaler”.
For øvrig ingen innkomne saker.
Knut Alnæs
Referent
Jan Andersen
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Torgill Johnsen

Krabbe til båt, krybbe til stall
OPPLAGRN
I G:
«Hvaler»
hadde to
livbåter
stående
på
lettdekket
akter
solid
opplagret
i
krabber,
eller
egentlig
båtkrabber.
På dette
bildet
som
erhentet
fra Ulf
Hjardars
bok om
«Hvaler»
ser vi
tydelig
livbåtene
på akterdekket

Har du investert i
krybbe til lystbåten
din, eller båtkrybbe,
som det ofte bli
kalt? Det er en
uriktig betegnelse
på en konstruksjon
som ikke har noe på
sjøen å gjøre.

ha med bruken å gjøre.
Krybbe er derimot et mer
brukt ord i dagligtale, og
så har vi ved rent slurv
begynt å bruke det istedet
for krabbe.
«Krabbe» skal visstnok
være et gammelt uttrykk
fra sjøen. Hvor det
kommer fra i denne
sammenheng har vi ikke
Krabbe, eller båtkrabbe, er klart å finne ut av i farten,
den korrekte betegnelsen. hverken «Store norske»
Hvorfor og hvordan
eller «Sjøfartsleksikonet»
betegnelsen krybbe er
har noen opplysninger om
kommet inn i bildet, er ikke dette.
lett å forstå. Vi kjenner
Hva er så en båtkrabbe
derimot uttrykket fra
som man kan kjøpe i en
gårdsdriften som en
båtutstyrsforretning? I
beholder til dyreforet og
følge Store norske så skal
fra juleevangeliet. En teori «båtkrabber danne det
kan være at krabbe er i
solide leie for livbåter på
dag et lite brukt ord og
fartøyets dekk.» Det er
dermed vanskelig å
som oftest laget av solid
forbinde med båt. Det kan

tremateriale og formet slik
at det følger skrogfasongen på livbåten.
Spesielt er innretningen
aktuell der det er svingdaviter». Nå er det ikke så
ofte vi ser svingdaviter
ombord. Vanlig
gravitasjons-, eller
tyngdekraftsdaviter er det
som nå blir mest brukt.
Krabben har derfor mistet
sin betydning som et
viktig maritim redskap.
Uttrykket er blitt plukket
opp av lystbåtbransjen,
men der forvansket til
krybbe!
I lystbåtbransjen mener
man med «krybbe» det
stativ som lystbåten står
plassert i under vinteropplaget på land. Det er
som regel av stål-, eller

aluminiumsprofiler slik at
det lett kan demonteres
eller slåes sammen når
båten er på sjøen. Den mer
korrekte betegnelsen er
derimot ikke krybbe, men
krabbe. Det lyder ikke bra
det heller, så det vil vel
være bedre å bruke
uttrykket «stativ» eller
«opplagsstativ»
Maritime ord og uttrykk
er vanskelig å forholde
seg til for menigmann. I
neste nummer skal vi
bevege oss inn i et
virkelig urent språklig
farvann: Vi skal klargjøre
litt i det virvaret av
uttrykk som definerer
skips- og båtstørrelsen.

« Vi støtter arbeidet med å bringe
«Hvaler» tilbake i sitt rette element»
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KOKURRENTER: Johan Anker og Bjarne Aas var nok neppe perlevenner. Begge var allsidige og dyktige til
å tegne raske regattabåter. De var stolte av sitt fag og sine etterspurte kunnskaper. De hadde omtrent et
felles syn på hva som var viktig å ha av egenskaper for å bli en dyktig båtkonstruktør (Fotos fra boken
Båtbyggren Bjarne Aas - Med sommeren som levebrød og Johan Anker - Linjenes mest

Linjemestere - sagt om yrket sitt
To linjemestere og
innbitte
konkurrenter.
Begge ble
dominerende
konstruktører i
første halvdel av
forrige århundre.
De har satt varig
spor etter seg i
norsk seilhistorie
Johan Anker og
Bjarne Aas har
begge tilknytning til
Fredrikstaddistriktet. Anker
også til Hvaler.
Johan Anker fra den
velkjente Ankerslekten.
Født i Fredrikshald, nå
Halden. Konstruerte og
bygget seilbåter ved
Anker & Vollen i Asker.
Bjarne Aas, født i Oslo.
Ansatt som konstruktør
ved skipsverft i Fredrik10

stad, Bergen og Tønsberg
og konstruerte lystbåter
på fritiden. Flyttet til
Fredrikstad og slo seg
etterhvert ned på Isegran.
De var nok ganske
forskjellige av natur og
neppe spesielt gode
venner, kan vi anta etter
følgende hendelse fra
1916: Da fikk Bjarne Aas
tilbud om jobb ved Anker
& Jensen i Vollem. Abisiøs
og selvsikker var nok Aas
for han avslo kontant
tilbudet. Han hadde andre
planer enn å tegne båter i
skyggen av den verdensberømte konstruktør
Johan Anker!
Ingen av dem utmerket
seg spesielt på skolen.
Anker studerte skipskonstruksjon ved det
tekniske universitet i
Berlin. Navnet hans er
umulig å finne blant
uteksaminerte studenter.

Kanskje han rett og slett
ikke tok eksamen, spør
Elin Kragset Vold og Ole
Engen i boken om Johan
Anker - Linjenes mester.
Aas utdannet seg til
skipsingeniør ved Horten
tekniske skole og var nok
mer allsidig enn Anker på
konstruksjonsiden. Han
konstruerte også motorbåter som Aas-terna og
bruksbåter blant annet
redningsskøyter til
Redningssaelskapet.
En ting hadde de felles
og det var holdningen til
og interessen for skipsog båtkonstruksjon. Det
må vi kunne tro gjennom
uttalelser ved forskjellige
anledninger.
Johan Anker: (Journalist Kristian Anker Olsen i
«Seilas og samfunn»
1958): «For Ankers
vedkommende var det ikke

så meget matematiske
beregninger som en
ualminnelig sikker intuisjon, et kunstnersinns
visjonære klarskuen og
skaperevne som var
hemmeligheten med
suksessen. Båtene formet
seg i hans hjerne som en
skulptur blir til for den
geniale billedhugger.
Bjarne
Aas: (Båtbyggeren Bjarne
Aas - Med sommeren som
levebrød av Bjørn Arild
Hansen Ersland): «Med
hensyn til yachtkonstruksjon så er det
nærmest en kunst, som
trenger teknisk kunnskap
for å kunne utøves med
sikkerhet, men de naturlige anlegg er det viktigste. Det viser seg at som
regel at der hvor interessen er tilstede, der er det
Forts. neste side

«Et stort løft»
Fraktebåten D/S
Oster ble i 2005 på
disse tider erklært
ferdig restaurert
etter mange års
innsats. «Få eller
ingen hadde rekna
med kor omfattande
og kostbart det ville
bli», sier
prosjektleder Vidar
Lehmann til
OsterPosten,
Jubileumsskrift for
Nordhordaland
Veteranbåtlag 1996 2005.

arbeide ble satt i gang.
For å gi en antydning
om størrelsesorden for et
slikt arbeide, refererer vi
fra OsterPosten følgende
inressante oversikt:
I rede penger har det
gått med ca 12 mill kroner. I
tillegg til dette kommer 26
000 registrerte
dugadstimer, flere årsverk
fra andre firmaer og en
ukjent, men sikkert
sekssifret sum i gratisleveranser av varer og

tjenester, i følge Osterposten. 45-50 av støtten
kommer fra det offentlige,
med Riksantikvaren på
førsteplass. Resten
fordeler seg med 20-25
prosent fra egne inntekter
og 30-35 prosent fra
næringsliv, fond og
private.
«Oster» har gjennomgått et svært omfattende
restaurering. Oversikten
viser også den store
betydning Riksantikva-

rens midler har. Med
nærmere 50 prosent støtte
stiller også etaten sine
krav: restaureringen skal
skje etter «antikvariske
prinsipper». Her ligger det
lagret konfliktstoff. Slik
båten så ut for mange år
siden kommer for eksempel i konflikt med dagens
krav til sikkerhet og miljø.
Denne situasjonen
kjenner vi godt til fra
«Hvaler» og har omtalt
tidligere.

«Oster» betegnes i følge
NFFs nye og innholdsrike
Medlemsmatrikkel 2005
som et «klinket lokalruteskip» bygget 1908, 121,6
fot lang og opprinnelig
med dampmaskin, men fra
1996 dieselmotor. Dampmaskin installert på nytt i
år 2000. Sterkt ombygget
og i drift, så noen direkte
sammenligning med
«Hvaler» lar seg neppe
gjøre. Båten ble erklært
verneverdig i 1996 og et
omfattende restaurerings-

Linjemestere
Forts. fra side 10
de slumrende anlegg som
fremkaller disse».
Egentlig det samme bare
sagt på forskjellig måte:
Det å skape en vellykket
konstruksjon har mer med
følelser og intuisjon å
gjøre enn med matematikk.
Disse spesielle og uvanlige holdningene til faget
kan det jo være godt å ha
med seg som ballast i
arbeidet med «Hvaler».
Deres store forbilde, den
store amerikanskekanske
konstruktøren Nathanael
Herreshoff, uttalte for
øvrig en gang: «Hovedbetingelsen for å bli en
god konstruktør er å være
en god seiler.»

NYRESTAURERT: «Oster» har kostet mye i kroner og arbeidsinnsats å
restaurere. Bildet viser en nydelig båt for full fart. Den høye skorstenen er
typisk for båter med dampmaskiner. Det gjalt å få den sure røyken vekk fra
passasjerer og mannskap (Foto: Fjordabåtkalenderen 2005
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Vi presenterer tre veteranfartøyer
Som det går frem av spalten NFF informerer, har tre nye fartøy søkt om medlemskap i
foreningen. Her presenterer vi de tre «kandidatene».

M/S SØGNE
M/S SØGNE er et tidligere rute-,
passasjer og fraktefartøy, bygget
ved Høllen i Vest-Agder i 1935.
Fartøyet har trafikkert ulike ruter i
Agder med passasjerer og gods helt
frem til 2001, og er et kjent skue i
regionen.
M/S SØGNE har et kravellbygget
kutterskrog av eik på spant av furu.
Lengden er 63 fot/19,3 meter og
bruttotonnasjen 37. Fremdriftsmiddel
er en 1991-modell av GM V 671, 193
Hk. I tillegg har fartøyet rigg for last.
M/S SØGNEs hjemhavn er Tvedestrand i Aust-Agder.
M/S SØGNE ble kontrahert av Tomas
Salomonsen på Trysnes i Søgne. På
1960-tallet kjøpte brødrene Salomon,
Jakob og Kåre, M/S SØGNE av sin
far Tomas. Da M/S SØGNE høsten
2001 ble tatt ut av drift overtok
Kystlaget Søgne. Fartøyet eies av
fire privatpersoner. Restaurering og
istandsetting ble påbegynt høsten
2003. Fra november 2004 til juli 2005
var M/S SØGNE slippsatt på for
omfattende skrogarbeid. M/S
SØGNE er fremdeles under restaure-

RS 56 Olav Ringdal jr.
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M/S Søgne
ring. Fartøyet restaureres med sikte
på å fungere som lag/foreningsbåt
og charterbåt. Eiers formål er å sikre
at M/S SØGNE forblir i det som har
vært fartøyets nærområde siden
1945, nemlig strekningen Risør –
Arendal. Her utgjør det en viktig del
av kysthistorien, og søker mener det
er viktig at fartøyet forblir her i

fremtiden.
Kystlaget Søgne utgjør miljøet rundt
fartøyet og teller 250-300 støttemedlemmer. Det er stor interesse for å
bevare M/S SØGNE lokalt, og
kommunen har bidratt med økonomisk støtte og stilt arealer til disposisjon.

B/S Nøkk

B/S NØKK
B/S NØKK ble bygget
ved Rosenberg mek.
verksted i Stavanger i
1939. Fartøyet ble
kontrahert av brannvesenet i Stavanger og
avløste tidligere brannsprøyte NØK som var
bygget tidlig på 1860tallet. Da brannvesenet
skulle ha ny sjøsprøyte
ble oppdraget gitt til
byens eget verft,

Rosenberg mek.
verksted som ledd i
sysselsettingen i 1930årene. At man bestemte
seg for å bygge Norges
største brannsprøyte
var nok med tanke på
den tette trehusbebyggelsen i byen. B/S
NØKK eies også i dag
av Stavanger kommune,
men forvaltes av
Engøy-holmen bruk

som et flytende kulturminne. NØKK har ”soft
nose” og rund hekk.
Skroget er klinket stål,
mens dekk og
overbygging er sveiset.
Fartøyet er 29 meter
langt. Bruttotonnasjen
er 101. Frem-driftsmiddel er to dieselmotorer, Gleniffer, 8 syl., 4
takt rekkemotorer, 160
Hk. Motorene ble

bygget ved Gleniffer
Engines Ltd i Glasgow i
1939 og ble installert
samme år. Fartøyet
bevares som et flytende
kulturminne i operativ
stand. Fartøyet bevares i
den stand det var da det
gikk ut av tjeneste i
2004, og er i rimelig god
stand. NØKK har Riksantikvarens status som
verneverdig skip.

RS 56 OLAV RINGDAL JR
RS 56 OLAV RINGDAL JR er bygget ved Kittelsen
båtbyggeri i Risør i 1952. Konstruktør var Furuholmen og det var Redningsselskapet som kontraherte det. OLAV RINGDAL JR var i aktiv tjeneste
for Redningsselskapet fra 1931 til 1983, og var det
siste fartøyet i tjeneste bygget i tre. Fartøyet ble i sin
tid donert av skipsreder Olav Ringdal som ønsket
fartøyet oppkalt etter sønnen som falt under krigen.
I 1983 solgte Redningsselskapet fartøyet til K/S
Olava i Oslo. På 1990-tallet hadde fartøyet to ulike
eiere, før dagens far og sønn Aare overtok i 2004.

De brakte OLAV RINGDAL JR til Måløy, pusset det
opp og bruker det som charterbåt og til privat bruk.
Eierne ønsker å beholde fartøyet som rednings-skøyte.
Dekksutstyret er stort sett inntakt. Inne i fartøyet er
det gjort små forandringer, bl.a. er byssa fornyet.
Lugarinnredninger blir også fornyet, men ikke forandret.
OLAV RINGDAL JR har kravellbygget krysserskrog i
furu. Lengden er 21,7 meter, bredden er 5,8 meter og
største dypgående er 3,7 meter. Bruttotonnasjen er
79,66.
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Kloakk i syrefaste
omgivelser
Et stadig større hensyn til miljøt har medført
at krav til hva et fartøy kan slippe ut av
forurensende og giftige stoffer er blitt
kraftig skjerpet de siste årene. Vi skal ikke
mange år tilbake i tiden da det nesten var
ubegrenset hva man kunne tømme
overbord. Nye regler har gitt fartøyvernere
store problemer i restaureringsarbeidet.
Da «Hvaler» ble bygget i
1892 var det ingen som
tenkte på miljøvern og
forurensing. Kloakk,
gråvann og avløp fra
maskineri ble sluppet rett
til havs. Dagens miljøregler gir ikke tillatelse til
det. Nye oppsamlingstanker må derfor bygges
inn i båten. Det høres jo
enkelt ut og burde være
det. Slik er det ikke. På
«Hvaler» må vi for
eksempel inn med ny
kloakktank på et par
kubikkmeter, men hvor
kan den plasseres i det
slanke skroget? I maskinrommet er det ikke plass,
dessuten må vi ta hensyn
til hvilken innvirkning
tanken får på stabilitet og
trim.
Løsnigen ble til slutt
at vi måtte lage to tanker
og plasserte en på hver
side bak aktre maskinromsskott, under dørken
til salongen. Vi valgte å
lage dem av syrefast stål.
Vi kunne også ha valgt en
noe billigere løsning med
tanker av vanlig stål, men
da måtte vi ha spesialbehandlet overflaten i
tankene. I så små tanker
vil det være en helsefarlig
jobb å føre et slikt middel.
Ole Torp, med
ansvaret for arrangentet
av maskinrommet,
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konstruerte tankene. I
godt samarbeid med de
mekaniske verkstedene
Skalles Mek. Verksted A/S
og Odin Maskin A/S be
det så laget arbeidstegninger og tankene
produsert til stiftelsens
store tilfredshet.
Kloakk-, drivstoff-,
ferskvanns- og andre
nødvendige tanker laget
etter nye krav og ønsker
legger beslag på volum. I
en gammel konstruksjon
som «Hvaler» kan ledig
plass være vanskelig å
finne. Dessuten vil også
Riksantikvarens ha et ord
med i avgjørelsen hvis
fartøyet skal ha status
som verneverig. En
konfliktfylt situasjon som
man på «Skibladner» til

På handletur
Forts fra side 1
samme måte som det
opprinnelige. Som du
sikkert vet er vi blitt
frastjålet den spesielle
manøversøylen som sto i
styrhuset og i tillegg et
anker.
Fra et handletokt i
våres kom Ole og Terje
tilbake med storfangst. En
manøversøyle fra begynnelsen av 1950-årene,
kompass og natthus,
kompressorhorn og
diverse småutstyr i
messing er gull verdt for
oss. Det viktigste vi
mangler akkurat nå er
noen lysventiler med lokk.
De bør være på plass i
skuteiden før vi kan sette
«Hvaler» på vannet. Vi
har hittil ikke hatt hellet
med oss i vår jakt etter
lysventiler. Kjenner du til
et sted vi bør lete, så gi
oss et tips.
fulle har fått erfart i
forbinelse med toalettavløp. Det skyldes
forøvrig også at
«Skibladner» nå har fått
status av fredet fartøy.

SYREFAST KLOAKK: To slike syrefaste
kloakktanker er blitt produsert av Skalles Mek.
Verksted og Odin Maskin i felleskap. Av hensyn til
liten tilgjengelig plass ombord måtte det nødvendige
volum fordeles på to tanker.

FORSKJELLIG
UTSEENDE, MEN LIK
BRUK: Manøversøylen
på bilde avviker noe fra
den gamle når det
gjelder utseende. Den er
noe mer moderne enn
den opprinnelige til
«Hvaler», men i prinsippet brukes de på samme
måte forklarer Eine
Wiklund, gamleskipper
på «Hvaler»: Skalaen på
hver side av søylen
forteller oss vinkelen
(pitch) på propellbladene og om motoren
går forover eller
akterover. Det korresponderende
omdreiningstall på
motoren kan avleses på
et annet instrument.
Med hendelen på
toppen kan propellervinkelen reguleres slik
at motoren arbeider ved
ønsket omdreiningstall,
forklarer Eine, som er
den i stiftelsen som
kjenner systemet best.

Rød - vekstområde i grønt
TåkTåken ligger
klam over byen. Ut
å lete etter gamle
hvalerbrygger i slikt
vær? Jo,
reportasjeteamet
hadde forlengst
bestemt seg, og på
Hvaler er jo været
nesten alltid bra.
Været i byen, bare
noen få mil unna,
gir ingen
holdepunkter på
hvordan det er i
havgapet, det har vi
erfart tidligere.
Egentlig var det meningen
å lage en reportasje med
futt og fart i denne gang,
for eksempel fra påskeuken med hektiske
forberedelser til sommeren, men da truet
reportasjebilen med å
kjøre i revers hele tiden.
Til Rød på Asmaløy i
påsken, da fikk reporteren
finne seg et annet transportmiddel!
Det er først når vi møter
broen over Asmalsundet
at følelsen av Hvaler
virkelig kommer sigende.
Landskapet flater ut og
vegetasjonen blir forandret og får et lettere preg skal vi si hvalerpreg. Vi
kryper av gårde på lavt gir
og fryder oss over
solstrålene som har
vunnet kampen mot tåken.
Veien retter seg ut og
skinner som et lysende
bånd i solen før den
stuper ned i et svart hull
og dukker opp igjen på
Kirkøy. Dit skal ikke vi.
Vi blinker av til venstre
mot Rød og Nordengen.
Kan det være noe
spenende å oppleve her
nå, da? Skal man lete etter
gamle brygger og trenge
inn i Hvalers sjelsliv, for å

HVALERBRYGGE: Her hadde Hvalerselskapet
anløpssted på Rød. «Hvaler» var ikke så ofte her, den
hadde hovedrute lenger mot øst og mot åpent hav.
Nedlagte Asmaløy handel ligger i kort avstand fra fra
bryggen som ble restaurert for noen år siden med
mest mulig bruk av de gamle bryggematreialene. I det
fjerne skimtes Sand på Spjærøy, i sin tid viktig for
stenindustrien.

si det litt høytidlig, så er
det rette tidspunktet i alle
fall ikke sommeren og
ferietiden. Da har de
innfødte mer enn nok å
gjøre med å jage feilparkerte biler og ergre seg
over støyende sommerturister. Nei, det er nå vi kan
se dem rusle rundt og
sparke i jorda og ta livet
som det kommer. Og det
kommer selv om det
enkelte steder ser ut som
om Hvaler forlengst er på
vei til å bli avviklet.
Veiskiltet til Listranda er i
alle fall kjørt ned og viser
Listranda både til himmel
og jord. Velg selv! Kanskje det er ment som en
gardering og uttrykke en
form for sikkerhet? Da
synes vi bedre om de
glorete glassfibrerskiene
stramt oppmarsjert ved
siden av hageslangen
pent oppkveilet på
utekranen. Ski eller
hagestell, det å være
selvhjulpen med flere
valgmuligheter, var
tidligere en nødvendighet
på avsidesliggende
Hvaler.

Reportasjebilen jamrer
seg i humpene utover mot
Nordengen gjennom et
fantastisk flott, typisk
Hvaler-landskap. «Et fint
parti kulturlandskap,
delvis intakt naturlandskap», forteller
Hvaler-guiden. Det var
nok lenge før båtopplaget
ved Bredengkilen, som før
var avstengt med en
demning. Nå er det tørt
land her og en skog av
takrør.
Enkelte steder ligger
det fortsatt noen sneflekker, og da partier av
veien også begynner å bli
ganske hvit, finner
reportasjeteamet på
sommerdekk tiden inne til
å gjøre stopp og returnere.
Helt her nord ligger
forøvrig også vraket av
briggen «Jenny». På veien
tilbake slår vi av en kort
prat med snekker Geir som
hamrer og sager på en
moderne villa på to etasjer
- minst! Den passer i alle
fall ikke inn i bildet som
Hvaler-guiden beskriver.
Reportasjeteamet er
blitt delvis digitaliset og

reiser lett denne gangen.
Med en moderne knipsekasse på størrelse med en
sardinboks og en instruksjonsbok på to sardinbokser, som vi ikke trenger
å bære med oss hele tiden,
blir en fottur til Johan og
Anne Marte Borgens fint
beliggende «Knatten» en
overkommerlig øvelse. Fra
Rød og»Knatten» er
avstanden over
Asmalsundet til Sand på
Spjærøy kort ogå det var
her hovedforbindelsen
mellom øyene gikk før
broen ble bygget.
Litt lenger syd for
«Knatten» ligger også
den gamle hvalerbryggen,
flott restaurert med bruk
av de gamle bryggestolpene. Vi sitter i bilen
og iaktar en travel mannsperson i stødig fart mellom
bil og brygge. Jo, han
hadde da tid til en kort
prat da han bare var på vei
ut for å hente torsken sin
som svømte der ute. Han
veiver med armen ut over
Asmalsundet mot et
hemmelig torskested. Men
bare en torsk. Ja, vi hørte
riktig, kun en torsk. Det
var ikke nødvendig med
flere. Nye trender i
matveien har vel kanskje
også nådd Hvaler. Pus er i
alle fall blitt moderne og
velger kylling fra boks i
stedet for torsk fra hav!
Og hvorfor skulle man da
fiske tomt havet?
En kort tominutters
dose med lokal lokalhistorie, ble alikevel en alvorlig
vekker for reportasjeteamet: Hverken Asmaløy
handel eller innehaveren
orker mer. Bygning skal
rives og her skal bygges
nytt, kanskje med dagligvareforretning hvis
kundergrunnlaget er
tilstede. Men forsvinner
med dette også en del av
Hvalers sjel?

Skalles mek. verksted AS
Krosnesveien 6
1621 Gressvik
Telefon 69 36 32 50
Fax: 69 36 32 60
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God sommer!

Med dette bildet av «Hvaler» ved Blomstertorvet en gang i 1940 årene, ønskes alle en riktig god
sommer.

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

