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Krever måling av platetykkelsen i skroget
Dugnadsarbeidet skrider
fremover. Snart må vannlinjen settes. Dermed nærmer det seg det våte
element for «D/S Hvaler».
Før det kan skje, vil skipskontrollen kreve en tykkelsesmåling av platene i
skroget. Sjøfartsdirektoratets inspektør sier at helhetsinntrykket er godt.
Riksantikvaren har også
sine synspunkter.
Mer på side 4-7 og s. 17

Store fremskritt. Dugnadsarbeiderne Terje Haraldsen og Gunnar Johansen har fått reverseringskassen trygt om bord.

Nyttige erfaringer for årsmøtedeltagere
Årsmøtet i NFF (Norsk Forening for Fartøyvern) ble arrangert på Nordlys Hotel i Bodø 12. – 14. oktober.
- Slike årsmøter er viktige og nødvendige for driften av foreningen. Å bli kjent med andre som driver med det samme
som oss, skaper kontakter, gir mye nyttig informasjon og motivasjon til å fortsette med det vi gjør, forteller Eine Wiklund
og Thor W. Eriksen(bildet) som representerte D/S «Hvaler»
henholdsvis som delegat og observatør. Side 27-29

Minneord:
Torje Braadland og
David Davidsen
Side 3 og 31

Hvalerfergen II Isen lå tykk i
på vannet fra
Singlefjorden i
1963
1963
Side 14 -16
Side 21-22
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Lederkommentar desember 2012
Med denne utgaven av vårt informasjonsblad kan vi ønske Gunnar Steen Iversen velkommen som
ny redaktør for «bladet» .
Han bør være godt kjent fra lokal
presse og forfatter for landsomfattende havnebøker, samt bøkene
om Sleipner i Fredrikstad.
Gunnar har meldt fra at han gleder seg til dette vervet.
Det tar vi som et kompliment og
gleder oss til det videre samarbeidet. Han etterfølger nå Torje
Braadland som døde fra oss 9. august.
Ennå en gang kan vi glede våre
lesere med et variert og interessant
knippe artikler og bildemateriale.
God leseropplevelse !
Vi har igjen bak oss en høst med
svært hektisk og flott arbeidsinnsats i vårt restaureringsarbeid.
Det ble tidlig i høst avklart at
tidspunktet for den forventede inspeksjonen fra Skipskontrollen ble
satt til 29.november.

Inspeksjonen ble gjennomført
godt samarbeid i 2013. Det blir et
med representanter fra Sjøfartsdi- særdeles spennende år for oss.
rektoratet og Riksantikvaren (RA)
og folk fra stiftelsen til stede.
En slik inspeksjon er den absolutte forutsetning for å planlegge
og gjennomføre den etterlengtede
sjøsetting av skuta.
Resultatet av inspeksjonen ble
som du kan lese om på side 17.
Vi konstaterer at inspektørene
synes helhetsinntrykket av fartøyet
er godt, men krever en tykkelseskontroll av hele skroget.
Vi går inn i 2013 med en økonomi under kontroll, og forutsetter
med dette at Riksantikvaren også
kommende år støtter vårt restaureringsarbeid økonomisk.
Vi er også ellers svært aktive for
tiden med søknader om støtte fra
legater, stiftelser og offentlige instanser.
Vi håper på god uttelling.
Vi takker alle våre lesere for god
støtte i 2012 og ser frem til fortsatt

Arbeid i fremgang skaper entusiasme
Restaureringen av D/S «Hvaler» går jevnt fremover. Det er
neppe vanskelig å si at både Stiftelsen og venneforeningen har
brukt denne argumentasjonen mer
enn en gang tidligere.
Og de holder ord. På Seut skjer
det stadig ting med skroget. I forrrige nummer av bladet berettet vi
om propellakslingen som var renovert.
Informasjonsbladet som du nå
holder i hånden har også skiftet
bestning.
Torje Braadland som var redaktør
og sto for den grafiske formgivningen, døde i august.
Undertegnede har påtatt seg å
videreføre arbeidet med å utgi informasjonsbladet.
Den dagen D/S «Hvaler» igjen
flyter og gjør sin første tur til
kjente og kjære anløpssteder i
Hvalerskjærgården, da har Hvaler
og Fredrikstaddistriktet fått et ikon
å være stolte av.
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I min tid som journalist i Fredriksstad Blad skrev jeg mange
ganger om verneverdige skip på
besøk i byen.
Spesielt hvalfangerne var flinke
til å fortelle media når «Southern
Actor» fra Sandefjord klappet til
kai.
Og visst var det morsomt å gå
ombord og treffe entusiastiske veteraner.
Sånn bør det også bli med D/S
«Hvaler», den en gang viktigste
kommunikasjonsforbindelsen
mellom Fredrikstad og øyriket.
Mange av oss i D/S «Hvalers»
Venner er selv flytende båtfolk
sommerstid, eller for å si det på en
annen måte:
Vi er brukere av det samme farvann som veteranen benyttet i kvelende sommervarme, forfriskende
solgangsbris eller bitende kulde
hvor isen lå som et hvitt potetjorde.
At man skal ta vare på veteraner

bør være en selvfølge, enten det nå
gjelder mennesker med lang livserfaring, eller fartøy og andre installasjoner som har bidratt til
samfunnets utvikling.
I Fredrikstaddistriktet har jeg i
årenes løp opplevd at mange gjør
en innsats, som for eksempel det
arbeid som nedlegges i Stiftelsen
og venneforeningen for å bevare
veteranen(e).
Snart flyter D/S «Hvaler». Det
blir litt av en begivenhet.
Gunnar Steen Iversen
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Minneord-Torje Braadland
Det var med sorg D/S Hvalers
Venner mottok beskjeden om at
bladets redaktør, Torje Braadland døde 9. august, 68 år gammel.
Braadland nedla et samvittighetsfullt og grundig arbeid i både redaksjonen og i formgivningen av
medlemsbladet til venneforeningen. Derfor er han dypt savnet.
Undertegnede hadde kontakt med
Braadland flere anledninger i forbindelse med utgivelsen av blade,
og det var særlig bilder av fartøy
og personer knyttet til Hvalersamfunnet han var ute etter.
Som tidligere kolleger hadde vi
en felles interesse i båter, skip og
sjøfart.
Braadland var dessuten genuint
opptatt av sjøforsvaret hvor han
var beskikket som orlogskaptein i
Den Kongelige Norske Marine.
Lokalt i Fredrikstad og Sarpsborg
var Braadland i sine yngre dager
kjent som en pågående og dyktig
journalist. Han jobbet både i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad.
Under Knut Roens vinger i Dagbladet Sarpen fikk Torje sin innføring i journalistikken.
I godt voksen alder var Braadland særdeles aktiv i Sjøforsvarets
Informasjonsoffisersforening, og
vi gjengir derfor deler av styreleder Einar Kr. Holtes omtale av
Torje Braadland:
Han var født på Lande, hvor han
tilbrakte sitt liv med sin kjære
Bjørg og datter.
Etter aktive år i lokalpressen i
Fredrikstad og Sarpsborg ble han
informasjonssjef i Coop Norge
(NKL).
Senere ble han informasjonssjef i
Samvirke, deretter i Vår Bank og
Forsikring. Torje avsluttet sin yrkeskarriere som informasjonssjef i
SpareBank-1-gruppen.
Selv om Torje gikk over til informasjonsvirksomhet, var han alltid
et skrivende menneske.
Hans siste store arbeide var

boken om Lande, som han skrevsammen med førsteamanuensis
Sven G. Eliassen. Lande var den
bydelen i Sarpsborg der han vokste
opp og som han var tro mot resten
av livet.
Forsvarssaken var blant de oppgaver han viet sitt liv til. Torje var
blant stifterne av Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening (SIOF)
i 1989, hvor han hadde styreverv
og redaktøransvar i årrekker. Han
var æresmedlem i SIOF.
Torje Braadland var beskikket
som orlogskaptein i Den Kongelige Norske Marine. Han hadde en
innsikt som gjorde ham til en av
Sjøforsvarets beste ambassadører i
samfunnet.
Med sin menneskelige orientering, sin ærlighet og sine store
kunnskaper var Torje en sterk tals-

mann som både Sjøforsvaret og
SIOF kunne støtte seg på gjennom
23 år. Med stø hånd sto han for utgivelsen av bladet Sjøforsvarer’n,
utgitt av SIOF for en ytterst kompetent leserskare, blant annet i
Forsvarets ledelse, Stortingets forsvars- og utenrikskomité og i Forsvarsdepartementet.
Så sent som våren 2012 var han
klar til ny innsats, tross sykdom,
da en ny utgave av bladet var på
beddingen. Det var tegn på styrke
og optimisme, skriver Holtet.
I D/S Hvalers Venner takker vi i
ærbødighet for Torje Braadlands
innsats for bladet. Han blir dypt
savnet.
Gunnar Steen Iversen

3

HVALER

Snart flyter vår
kjære D/S «Hvaler»
Propell, aksling og reverseringskasse på plass
Av Thor W. Eriksen

dugnadskvelder på Seut hver tirsdag
Tenk det: Snart må vi sette vann- fra kl. 17.00.
linjen, men før det er propell, aksling og reverseringskasse på plass. Skroget
I tillegg er det sist vinter og denne To strøk utvendig og det gjenstår to
høsten blitt gjennomført mye ar- strøk under vannlinjen.
beid som ikke lett sees. Vi snakker Vannlinjen må også avsettes. Vi har
om sliping, rengjøring og vasking. start og sluttpunkter i baugen og akterskarpen. Dette er hentet fra gamle
fotografier, men vi trenger spesielt
Det er ikke å ta for hardt i når vi
sier at det nærmer seg det våte ele- verktøy, kanskje laser, for å sette av
linjen riktig langs hele skroget.
ment.
Sprøytemaling er utført av Østfold
Det har fortsatt pågått mye arbeid
av den typen som ikke synes i første Metalisering.
omgang, men mye gjenstår. Vi
trenger mange flittige hender her - si Anoder
ifra om du kan bidra med noe. Vi har Sinkanodene er på plass. Ole Jel-

stad fikk tak i anoder fra Nord West
Diesel i Aalesund. Disse er større
enn de som var på Hvaler tidligere.
Vi trenger derfor ikke så mange.
Lars Kristiansen har forbindelser
hos Jotun, han har satt oss i kontakt
med eksperter som har gitt oss plasseringen av anodene. En tegning er
laget på dette.
Det skal ikke være maling på anodene, vi kan unngå dette ved å
smøre dem med grønnsåpe eller
dekke dem på annen måte.

Sertifiserte sveisere
Sveisearbeidet utføres av sertifi-

Reverseringskassa på plass. Her er en fornøyd dugnadsgjeng som nettopp har løftet reverseringskassen om
bord. Fra venstre Jan Ivar Johanness sen, Terje Haraldsen, Gunnar Johansen, Torgil Johnsen og Ole Jelstad.
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Malerne. Fra venstre en ukjent
dugnadsarbeider, videre Ottar
Hval Blekken, Arne Roger Hansen og David Davidsen.
serte sveisere.
Vi bruker Sony Larsson fra Lande
mek. og John Tor-«guttæne» som
har inspisert skroget og utført reparasjoner der det har vært nødvendig.
Ved nærmere undersøkelse har det
hele tiden kommet fram feil og
svakheter vi må rette på, det tar
lenger tid enn forutsatt.

Vi har i månedskiftet oktober/november mottatt utkast til nye forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet.
Utkastet er ute til høring, og vi er
invitert til å komme med innspill.

de engang var, og etter de regler som
fantes da skipet var nytt. Det vil til
gjengjeld bli restriksjoner på fartsområdet. Visse krav til forurensing
og sikkerhet må oppfylles.
Dette er en omfattende sak, og vi
De nye forskriftene inneholder
kommer tilbake til dette i en seinere
egne kapitler som handler om veravis.
nede skip. Vi ser en ny og veldig po- Nå er skroget tett, og tiden for sjøsitiv holdning. Det gis rom for at
setting nærmer seg, vi sikter mot
vernede skip kan restaureres til det sommeren 2013.

Milepæl
Vi vil at skroget skal være så bra
som mulig før besiktigelsen fra Sjøfartsdirektoratet.
Det skjedde den 29. november. Se
egen sak på side 17. Erik Småland
fra Riksantikvaren var til stede som
en motvekt overfor Sjøfartsdirektoratet.
Denne besiktigelsen er en liten milepæl for oss.

Pullere på plass. Terje Haraldsen og Torgil Johnsen monterer
puller på fordekket.
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Zink montert. Her er anoden
sveiset fast i roret

en av, mens det skal være to.
Jøtul på Kråkerøy har lovet å støpe
nye til oss, gratis. Arbeidet skulle
Fortøyning
gjøres av lærlinger og utføres når det
Det arbeides med å få på plass pul- var ledig tid. Arbeidet har vist seg å
lere og halegatt på både fordekket og ta tid. Pullerne er nå tilbake på Seut,
akterdekket.
men vi mangler en kopi av fremre
Vi har fortsatt noen av de gamle
pullere på akterdekket. Det arbeides
pullerne, men halegattene på akter- med saken.
dekket mangler.
Pullerne på fordekket er på plass.
Av pullere er det noen vi bare har De er plassert oppe på skansekled-

ningen.
De som er lengst framme har vært
der hele tiden, de aktre er støpt nye
og på plass.
De aktre pullerne er ganske store
og ble i sin tid laget slik at festehullene passet med avstanden mellom
dekksbjelkene. Boltene skal gå
gjennom tredekket og bjelkene
under, dette gir et godt feste. Nå er
den fremre dekksbjelken erstattet
med en ny og flensen er snudd fremover i motsetning til de andre. Dermed passer ikke avstanden mellom
bjelkene lenger.
Det må lages ekstra plater på
undersiden for å gi godt feste. Torgil
Johnsen, Terje Haraldsen og undertegnede har arbeidet med dette.
Maskingjengen har arbeidet mye
med roret, det er på plass, men det
gjenstår noe arbeid med «styremaskin» på akterdekket. Lager, plater
og rorkiste er på plass.

Stor begivenhet
Taljer og kjetting. Det var
hjelpe-midler som var nødvendige
da reverseringskasen ble løftet om
bord.
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Nøyaktighet må til. Flensene
mellom reverseringskasse og aksling må tilpasses. Her er Ole Jelstad i full sving.
En stor begivenhet for oss var da
reverseringskassa kom ombord. Det
er en stor enhet som det krever omtanke og forsiktighet for å få på
plass.
Den ble firet ned gjennom skylightet på akterdekket ved hjelp av taljer
og mange hjelpsomme hender. Det
hele gikk som planlagt.
Indre pakkboks for propellakselen
må plasseres før reverseringskassa,
det betyr at den må forskyves akterover før den er i riktig posisjon.

Tanker/rør/maskin
Maskingjengen har fått inn tankene

i forsalongen. Her har det vært en
del arbeid med oppretting og justering av fundamentene.
I maskinrommet har fundamentet
for hovedmotoren blitt klargjort, og
det er gjort klart for å ta imot motoren. Hylseoljetanken er kommet opp
på akterskottet i maskinrommet.
Overbordventilene for kjølevann,
lensevann og brannpumper er på
plass. Startlufttankene er blitt underkjent, men det blir laget nye og godkjente tanker. Luft og fyllerør fra
dekk er montert. Fyllestusser til
ferskvannstanker og avlufting på hoveddekket er ferdig. Vi har fått ny
diesel-dagtank fra Jotne. Noen fundamenter mangler fortsatt.
Vi konstaterer: Det kommer stadig
nye ventiler og andre «duppeditter»

NFF på
facebook
Foreningen har opprettet en facebook profil der det blir lagt
ut oppdateringer, informasjon
og bilder.
De som er på facebook oppfordres til å «like» Norsk Forening for Fartøyvern for å
motta nyhetsoppdateringer fra
foreningen. Alle fartøyvernere
er velkomne til å skrive innlegg på foreningens facebook.
Følg link: http://www.facebook.com/Fartoyvernforeningen
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Til salgs
D/S Hvalers venner jobber for å skaffe penger til restaureringsarbeidet.
For tiden tilbyr vi følgende produkter for salg:
Fargetrykk av kustnerern
Arne Wærstad
Bildet viser «Hvaler» på vei inn til Bølingshavn. Det er i fine sommerfarger og egner seg
godt hjemme på stueveggen eller på hytta. Arne
Wærstad er en populær kunstner, som er mest
kjent for sine mange bilder fra Hvalers miljø og
flora.

Størrelse ferdig innrammet ca. 74 x 61 cm
Pris ferdig innrammet kr. 1 100,-

Trykk etter akvarell
av Edgar Berg
Dette er vårt nyeste bilde, som har flotte farger
og er meget dekorativt. Motivet er «Hvaler»
anno 1948 på elven utenfor Gamlebyen og er
malt av Edgar Berg.
Trykket er av beste kvalitet og garantert lysekte. Bildet kommer ferdig innrammet, som
vist på bildet over.
Størrelse ferdig innrammet: ca. 46 x 36 cm.
Pris ferdig innrammet: kr. 900,8

Trykk etter oljemaleri
av Mogens Skovborg
Bildet er av den kjente skipsportrettmaleren
Mogens Skovborg, og viser «Hvaler» slik den så
ut i 1948. Holmungen fyr kan skimtes i bakgrunnen. Skipsportrettmalere gjengir skipet i profil
«fotografisk», og hadde derfor sin glanstid før
fotografiet ble oppfunnet. Nå er det ikke mange
igjen som driver med denne krevende kunstformen.
Størrelse ferdig innrammet: ca. 63 x 42 cm.
Pris ferdig innrammet: kr. 800,-
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Caps D/S Hvalers venner
Marineblå caps med D/S Hvalers venner logo.
Størrelse kan justeres
Pris kr. 150,-

T-skjorte med «Hvaler»-motiv
T-skjorte i god kvalitet med motiv av «Hvaler»
og teksten «Et unikt stykke kystkultur»
Motiv er laget av Christian Mohn.
Fåes i størrelser S til XXL Farge marineblå

Eksklusivt andelsbrev i D/S Hvaler

Klistremerke med «Hvaler»-motiv

Andelsbrevet er spesialkalligrafert av Lasse MiKlistremeke til å sette på innsiden av
chalsen og viser «Hvaler» i 1892-utgave. Andelsei- bilrute.Størrelse 14 x 16 cm.
eren får sitt navn på andelsbrevet som ellers
Pris kr. 60,inneholder en spesialkomponert tekst rettet mot
Medlemsskap i D/S Hvalers Venner
mottaker. Størrelse ferdig innrammet: ca. 32 x 55
Du får tilsendt venneforeningens medlemsblad og
cm. Pris ferdig innrammet: kr. 1 300,blir holdt orientert om fremdriften. Som medlem vil
du også bli prioritert ved sene arrangementer.
Ta kontakt med Ottar Hval Blekken
Email: ottble@ostfoldfk.no
Mobil: 906 47 004

Ta kontakt med Knut Alnæs
Email : knut.alnaes@dshvaler.no
Mobil : 957 62 251

Ønsker du å kjøpe noen av disse fine produktene?
Dersom noe annet ikke er spesielt angitt over, ta kontakt med Thor Willy Eriksen på email
thor.willy.eriksen@dshvaler.no eller mobil 926 05 067.
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Historien om «Strømstad»

Dampbåten «Strömstad» som
gikk i rute mellom Halden-Strömstad-Havstensund, ble bygget på
Eriksbergs Mekaniska Verkstad i
Göteborg i 1892.
Det var rederiet Norrvikens Ångbåts AB i Strömstad som var før-

ste eier.
Fartøyet var forsynt med en Eriksberg dampmaskin på 80 hk, og
det ga en marsjfart på 9.5 knop.
I løpet av årene frem til den ble
skrotet i 1961, var det flere eiere,
blant dem Strömstads Trafikk AB

i 1920.
Fartøyet var 22.2 meter langt ,
4.88 meter bredt og stakk 1.73
meter dypt.
(Kilde: Hönö fiskerimuseum)

Dugnadsgjengen på juleavslutning

Fullt fortjent. Denne gjengen, som hver tirsdag møtes på Seut for å drive dugnad på D/S Hvaler møttes til
en hyggelig juleavslutning. Det smakte med god norsk julemat i Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad.
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Thomas Thorgersen
og «Brødrene I»

Av Thor W. Eriksen
Kilde : Kjell Torfinn
Gundersen
Thomas Torgersen var i sin tid
eier av jekta “Brødrene I“. Han
har også røtter til den kjente
«Stinaplassen» ved Arekilen på
Kirkøy. Dette er en liten historie
om ham og jekta hans.

døtrene Anne Thorine, Agnes Senilie og Kristine Edvarda Edvine.
Mannen omkom på sjøen.
Han var matros på skipet Fredrikstad av Risør som forliste i Bristolkanalen 30. september.1886.

Thomas Torgersen kjøpte i 1935 1936 galeasen (eller jekta) “Brødrene”. Bildet over: «Brødrene av
Sand I»
De levde i små kår til hun døde i

Thomas Torgersen ble født
18.09.1883 og døde 10.08.1963.
Han var sønn av Arnt Theodor
Torgersen og Helene Elisabeth Jacobsdatter fra Arekilen.
Besteforeldrene var Torger Johnsen som var gift med Andrea. De
hadde husmannskontrakt på plassen Arvik, Stinaløkka.
Historien om Stina Kaisa er
kjent av mange. Hun ble født i
Värmland i 1855 og giftet seg med
sønnen på husmannsplassen. Hun
har gitt navn til plassen. De fikk
Til høyre: Mannskapsbilde om
bord i barken «Alborga» i Le
Havre i 1903
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Over: Barken «Alborga»
1940.
Helene Jacobsdatter var datter på
plassen Lammenes. De bodde her
en kort tid før familien flyttet til
Selbak (merk skrivemåten) i 1878.
Da foreldrene døde mange år seinere, overtok de plassen Lammenes på Kirkøy. Plassen ble solgt
i 1903, men kom i 1913 tilbake i
familiens eie gjennom Jacob Andreas og Antoine Olsen. I 1970 ble
plassen solgt som feriested.
På Selbak fikk de kjøpt hus, og
faren fikk jobb på Selbak Bruk,
han ble seinere høvelmester på
bruket.
Thomas Torgersen var til sjøs
med barken Arborga fra 1903 1904. Her seilte han sammen med
bla. Petter Johannessen som seinere ble kaptein og forretningsmann på Skjærhalden.
Etter Arborga ble det verneplikt
som han avtjente på panserskipet
Norge.
Som gammel sjømann var det
naturlig å ha en papegøye. Den het
Jacki og var til glede for Torgersen, familien og andre i 21 år. Torfinn Gundersen har fortsatt møbler
som fikk smake nebbet dens - møbler som forøvrig ble reddet under
brannen i 1914.
Torgersen kjøpte hus i Emil
Mørcksvei antagelig i 1906. Dette
huset brant ned sammen med ca 60
andre hus under storbrannen i
1914. Huset ble gjenreist i 19141915 og eies nå av barnebarnet
Kjell Torfinn Gundersen.
Hans bror Kristian ble seinere
borte med skonnert-briggen PuncTil høyre:
Galeasen «Fire Brødre». Bilde
hentet fra Karl Ottar Fjelds arkiv.
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tum i 1927.
Det var lenge usikkert hvor Punctum var blitt av, men 27. oktober
ble det funnet vrakrester på Jyllands vestkyst i Danmark, nærmere bestemt i Jammerbugt. Deler
av dekket med en del av kahytten
ble funnet og viste at skuta må ha
forlist i Skagerak.
Thomas Torgersen kjøpte i 1935
- 1936 galeasen (eller jekta) “Brødrene”.
Han hadde ikke kystskippereksamen og kunne ikke føre båten.
Skipper ombord ble Arthur Andersen Sandhaug, og som mannskap
ble det Hartvig Hansen.
En tid ble også båten ført av sønnen Torleif Torgersen.
Torgersen selv var ansatt hos slepebåt- og lektereier Anton Hansen
(Spekulanten) som tømmermann
og lekterfører.
Han var seinere registrert som
fisker, hadde en snekke som fiskebåt, og var ofte ute i dager i strekk
mens han leverte fisk på begge

sider av Oslofjorden. Dette drev
han med fram til sin død i 1963.
Jekta «Brødrene» ble bygget i
Sandnes i 1865. Den ble bygget
for seil og hadde stormast og mesanmast. Båtens historie fra 1865
til 1935 er ikke kjent.
Etter ombygging ble båten forlenget til 64 fot og lastet 90 tonn 49 bruttotonn. Den hadde i 1935
en Avance motor på 22 Hk. Båten
ble kjøpt i Skåtøy ved Kragerø.
Den gikk med gatestein, kantstein, murstein og sand. Det er
også kjent at den gikk med “stubbloftleire“ til isolasjon av hus.
Skuta forliste i 1942. De hadde
lastet murstein på Sorgenfri og
drensrør ved Narnte tegleverk.
De fikk motorstopp ved Leiestein
i Vestfold på Kristi himmelfartsdag, de drev på skjær og havarerte.
De reddet seg i land med lettbåten
og hadde med seg skipspapirene
og båtens kompass. Båten var ikke
forsikret.
En dykker kjøpte motoren fra
vraket og fikk antagelig berget
denne.
Tillegg :
Arthur Andersen Sandhaug var
svigersønn av Thomas.
Hartvig Hansen var svoger av
Thomas.
Kompasset og kartene er nå i eie
av Vidar Sandhaug, han er Torfinn
Gundersens fetter.

HVALER

Hvem vet noe om
midtsalongens
interiør
Av Knut Alnæs
Arbeidene med å bygge
opp igjen salongene vil,
hvis alt går etter våre planer, starte opp i 2. halvår
2013.
Det er naturlig nok svært
avhengig av om vi klarer å
finansiere arbeidene. Vi har
ganske god dokumentasjon
for hvordan interiøret var i
aktersalongen og framsalongen i 1948. Men vi har
ikke like god dokumentasjon om interøret i midtsalongen. Midtsalongen er
det området i båten som du
kommer inn i når du går
inn i båten fra fordekket
eller akterdekket. Her finnes også kontoret til billettøren, og et wc.

Derfor kalles hun en «hun»

I en lang periode frem til
«Hvaler» gikk i opplag i
1976 var midtsalongen
møblert med krakker,
gjerne også kalt «busseter».
Men i 1948 var det montert
benker langs skutesidene,
og det skal ha vært runde
bord foran disse. Hvis noen
av våre lesere har bilder,
eller mener å kunne beskrive hvordan det så ut på
den tiden, er vi svært interessert i å få en henvendelse
om dette.
Alle typer opplysninger er
av interesse.
Henvendelser kan gjøres
til: Ottar Hval Blekken,
mob.:90647004, Knut
Alnæs, mob.:95762251,
eller Per-Arild Andersen,
mob. 90824583

Sist sommer fikk
redaktøren
svaret på
hvorfor skuter benevnes
som hunkjønn, eksempelsvis
«Anna Lovinda». På
fiskerimuseet på
Hönö utenfor Göteborg henger
en plakat
som gir oss
svaret, muligens bare på
svensk vis,
men likevel
til ettertanke
i humorens
tegn.

FREFIL 2013 et NM for filatelistene
Av Øivind Beck-Andersen
I sin tid har D/S Hvaler vært objekt for mange postkort, samt at
båten har vært postbåt og ført
eget postflagg. Så her skrives historie. En filatelist ser ikke «bare»
på det enkelte frimerket, men på
helheten.
Historisk sus blir det også over den
store jubileumsfeiringen til Fredrikstad Filatelistklubb som markerer
sitt 85 års jubileum.
Det forteller Øivind Beck-Andersen som er styremedlem i foreningen.
Det skjer med en stor nasjonal utstilling av postale objekter i Kongsten hallen Fredrikstad, oktober
2013. Utstillingen kan i et konkurransemessig perspektiv sees som et
«Norgesmesterskap i frimerker.»
Alle utstillere blir vurdert av en jury
og premiert etter et poengsystem.

Filatelister er ikke bare opptatt av
selve frimerke, men også hvilket
stempel det har og hvilket poststed
det er stemplet, på et brev kan det
være begge deler som er av interesse. Det stilles ut i flere klasser, og
en av disse er postkortklassen. Her
kan man ved hjelp av postkortets
motiv se hvilke forandringer som
har skjedd gjennom tidene i by og
bygd. I forbindelse med utstillingen
har vi invitert D/S Hvalers venneforening til å delta med egen stand,
for salg av sine produkter til inntekt
for båten. Vi takker her for mottatt
positiv bekreftelse og ønsker dere
velkommen som en av samarbeidspartnerne under Frefil 2013.
D/S Hvalers Venneforening har i
tillegg fått tilbud om å stille 10-15
frivillige til å montere og demontere utstillingsmateriale. Det
dreier seg om lette og enkle arbeidsoppgaver.

En økonomisk gave vil etter utført
arbeid bli tildelt venneforeningen.
Vi i frimerkeklubben vil understreke at vi har behov for hjelpen for
å få alt på plass i rett tid. Noen
ganger kan det være enklere å binde
seg til et kortsiktig dugnadsprosjekt,
enn et som går over tid.
Har du hatt lyst til å prøve deg som
frimerke - brev eller kortsamler,
eller tidligere har vært samler og
lagt det bort, kan en slik dugnad
være med på å gi en ny giv, nye impulser til igjen å ta fram det du har
samlet i skuffen.
Mulighet for salg av effekter bør
absolutt være tilstede da det under
utstillingen vil komme mange potensielle kjøpere. Sett av alt nå dagene 2. til 6. oktober 2013.
Flere opplysninger kommer i sommernummeret.
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«Hvalerfergen II» satt i
drift fra sommeren 1963

Av Eine Wiklund
Allerede etter 2 års drift var kapasiteten sprengt i sommerhalvåret. Trafikken øker jevnt og Hvalerselskapets
ledelse begynner så smått å tenke på en
ferge til. Den ble satt i drift i 1963 og
fikk navnet «Hvalerfergen II».
4. september 1962 holdes styremøte, og
som sak nr. 3 står forslag til anskaffelse
av en ny bil- og passasjerferge. Styret fatter vedtak om at det skal bygges ny bilferge snarest. og et arbeidsutvalg går i
gang med planleggingen. 7. februar legges innstillingen fram for styret.
Finansieringen var ordnet slik at Fredrikstad og Omegnsbanken ga et byggelån
på 700.000 kroner.
Senere skulle lånet deles mellom Samvirke og Omegnsbanken med en halvpart
på hver.

settes straks i gang. Den nye fergen blir i
det alt vesentlige lik den gamle i skrog og
ytre mål.
Maskin og innredningen får en del forandringer i forhold til den gamle fergen.
Den 28. juni 1963 var byggenr. 164 klar
for prøvetur. Det foregikk uten problemer. Dagen etter overleveres den til Hvalerselskapet og døpes Hvaler-fergen II.
Rolf Schrader blir fergens første kaptein, og den settes straks inn i sommerruten sammen med Hvaler-fergen.

gen fraktet 20.759 biler. Det var en økning på 40% i forhold til året før. Persontrafikken økte også.
Store trafikkøkninger til tross, Hvalerselskapet måtte driftsåret 1963 få tilskudd
på kr. 84.000,- fra stat, fylke og kommune. I tillegg fikk bussene kr. 56.000,så totalt ble det ydet et tilskudd på kr.
140.000,- for året 1963.

Wichmann-diesel

Hvaler-fergen II ble bygget etter tilsyn
fra det Norske Veritas og fikk klasse :
+1A1-I bilferge ic C. Motoren er en 5
cyl. Wichmann Diesel av type 5 DCT
som ved 450 RPM ydet 300 Hk. Tonnasjen i målebrevet ble 97 brt. og 50 nettotonn. Passasjersertifikatet lød på 150
passasjerer i innelukket farvann.
Innsettingen av den nye Hvaler-fergen
Byggekontrakt
Den 19. februar 1963 ble byggekon- II i ruten sommeren 1963 viste snart sin
trakten undertegnet med Glommen mek. berettigelse.
verksted.
Trafikken ble betydelig større i forhold
Nybygget får byggenr. 164 og arbeidet til året før. Da året var omme hadde fer14

Helårsruten. Hvaler-fergen II overtok helårsruten og Hvaler-fergen fortssatte som hjelpeferge.

Overtok helårsruten
Da høsten kommer er det Hvaler-fergen
II som overtar helårsruten og Hvaler-fergen fortsetter som hjelpeferge fram til desember.
Vinteren 1965-66 blir lang og hard, i
følge metrologisk institutt, den hardeste
på 70 år.
Allerede i oktober oppsto usedvanlig
sterk kulde som holdt seg året ut. Sjørøk
og tåke var det vanlige slik at det ofte
oppsto forsinkelser i ruten. På grunn av
dette ble det snart registrert en synkende
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tendens i trafikk belegget, både med bil,
gods og persontrafikk.
I romjula frøs Løperen til slik at fergen
snart måtte oppgi ruten til Korshavn,
Skipstadsand og Rød. Etter noen dager
må også Revholmen oppgis. Forsyningene til Hvalerøyene blir nå kjørt med bil
over isen.

Isen ble krevende
Sist i mars ble det skutt råk med dynamitt ved Revholmen, og Hvaler hjelper
til slik at det åpnes råk inn til fergeleiet.
Hvaler-fergen II kan nå overta her, og
Hvaler går til iskanten i Løperen og videre til Lauersvelgen. Etter noen dager
slipper isen taket,og normale ruter kan
gjenopptas.
I januar 1967 får Hvaler-fergen II montert radar i forbindelse med det årlige
verkstedoppholdet. Det er en Kelvin
Huges radar og fergen blir dermed den
første i Hvalerselskapet som blir utstyrt
med dette moderne hjelpemiddelet. I dag
er det helt vanlig på alle yrkesbåter.
Først med radar.
I januar 1967 fikk Hvaler-fergen II
montert radar.

Trafikken bare øker. Om sommeren går
fergene fulle og det oppstår store køer i
helgene.
Bedre forbindelser presser seg fram.
Våren 1969 setter firmaet F. Selmer i
gang med første etappe på fastlandsveien
til Hvaler.
To store broer skal bygges og små sund
fylles igjen slik at det blir fast forbindelse
til Vesterøy via Kjøkøy.

Fastlandsforbindelse

blir å betale fra Skibstadsand, uten kontroll av billetter på tilbakeveien. Dette letter billettørens arbeid betraktelig og var
en klar forbedring i forhold til det gamle
systemet.
Biltrafikken hadde vist en stigende tendens på fergene også etter at fastlandsveien var ferdig fram til Skipstadsand.
Styret i Hvalerselskapet hadde derfor sett
på muligheten av å forlenge Hvaler-fergen II med ca 5,5 m slik at de kunne få
med 12 biler på hver tur.
Tilbud om dette forelå fra Mandal Slipp
og Glommen mek. Verksted. Men det ble
snart klart at dette ble uforholdsmessig
dyrt i forhold til hva man vant inn i kapasitetsøkning.
Et forslag om bygging av ny ferge med
plass til 28 biler ble også drøftet, men
også dette strandet for det krevde en ombygging av fergeleiene. Men biltrafikken
stiger jevnt og trutt.

I desember 1970 åpnes broen over
Kjøkøysundet. 14. juni 1971 åpnes faslandsveien til Hvaler, og det blir omlegging av ruten. Revholmen kuttes ut, og
fergene konsentreres om trafikken i Løperen, fra Tangen til Skipstadsand og
Korshavn.
Men biltrafikken til Hvaler fortsetter å
stige. Bilfergene går fulle hele sommeren
til tross for omleggingen. 27. november
åpner broene over Asmalsundet, og forbindelsen til Skibstadsand er etablert. Fra Storferge settes inn
søndag morgen dagen etter begynner fer- I juni 1979 settes den nye storfergen
gen sin nye rute Korshavn - Skipstad- Hvaler-fergen III i drift. Fra nå av er Hvasand.
Samtidig
innføres
nytt ler-fergen II redusert til å være reservebetalingssystem slik at det fra nå av kun ferge for Løperen sambandet og
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Makø maktet ikke isen. I 1982 var Hvaler-fergen II leid bort til anleggsvirkdet Hvaler-fergen II som tok jobben somhet på Bolærne i Vestfold. Det beunder isvinteren
skjeftiget 4 mann fra Hvalerselskapet,
men Hvaler-fergen II trengtes også på
Skjærhaldsfjorden. Dessuten tar den over Skjærhaldsfjorden. Hvalerselskapet kjøalle oppdragene som Hvaler-fergen per så Fjellværøy som døpes om til Hvahadde. Denne fergen ble etter opplag ler-fergen IV og setter den i fart på
solgt til Sverige.
Bolærne.
I oktober grunnstøtte Hvaler-fergen III I 1991 skal Hvaler-fergen II på slipp for
ved Kjerringholmsundet og må tas ut av vanlig vårpuss. Nå viser det seg ar fergen
drift. Den får et lengre opphold på Sarps- har alvorlig skade på propellbladene og
borg mek. Verksted. I denne tiden er det akslingen, men den får lov å gå over somHvaler-fergen II som besørger ruten i Lø- meren med dette.
peren.
Imidlertid får den også et større motorEtter dette ble det ikke mer snakk om å havari, som det etter et overslag vil koste
avhende Hvaler-fergen II som ferdsels- 1 mill å utbedre. Enden på dette blir oppmyndighetene hadde pålagt selskapet - lag resten av året i påvente av avgjørelsen
for denne omgang.
om hva som videre skal skje.

Maktet ikke isen
Vinteren 1982 blir hard, og Makø
greier seg ikke i isen på Skjærhaldsfjorden, den må legge opp i januar - februar.
Men nå er det Hvaler-fergen II som gjør
jobben, den greier seg tross vanskelige isforhold. Nå vil plutselig Vegdirektoratet
at Hvaler-fergen II skal selges. Styret i
Hvalerselskapet protesterer og vinner
fram. Hvaler-fergen II blir fristilt fra Løperen sambandet og overført til Østre
Hvaler permanent.
I 1983 blir Hvaler-fergen II oppgradert
og tilpasset sitt nye fartsområde så den
blir en fullverdig erstatning for Makø.
Den går til Sarpsborg mek. Verksted og
får ombygget baugporten med ny kjørelem og lastekran. Og ikke minst ny hjelpemotor. Etter dette blir Hvaler-fergen II
også mer anvendelig for andre oppdrag.

Ville sikre arbeidsplasser
Etter at Løperen Sambandet ble lagt ned
i oktober 1989 gjorde Hvalerselskapet det
de kunne for å bevare arbeidsplassene.
For å finne virksomhet til flest mulig ble
16

Ny motor

A/S som derved blir ny hovedaksjonær i
selskapet. Fortsatt drives trafikken på
Skjærhaldsfjorden som før, men med noe
justering i driften.

Nye eiere
I juni 2001 selges Hvaler-fergen II til
Hvalerfergen A/S Fredrikstad, som nå
blir det nye driftselskapet. Ved et verkstedopphold i Skjärhamn i Sverige i 2002
får Hvaler-fergen II montert baugpropell
(100 Hk) m/hydraulisk kraftuttak fra hovedmotoren.
Året etter er fergen igjen i Skjärhamn.
Nå får den bygget om og forsterket baugporten.
I desember 2003 selges Hvaler-fergen
II for kr. 1.140.000,- til Hvalersambandet
A/S på Skjærhalden v/Petter Parmer. Parmer hadde da leid fergen fra Hvalerfergen A/S og drevet sambandet i over 2 år
med opsjon på denne overtagelsen.
Driften går bra, Hollungen A/S blir stiftet og det kommer flere nye båter til.
Hvaler-fergen II blir nå 50 år neste år,
men er fremdeles i full drift med daglige
turer over Skjærhaldsfjorden.

Våren 1992 slepes Hvaler-fergen II til
Engelsviken Slipp. Den skal skifte motor
i forbindelse med vårpussen. Den gamle
Wichmann motoren fjernes, og det monteres en helt ny Volvo Penta TAMD 162A
på 500 Hk. Med i jobben er også helt ny
propell og aksling og ny tetting i hylsa.
Denne oppgraderingen kom på 1 mill kr.
Solgt i 2003. Hvaler-fergen II er
og fergen var nå som ny igjen.
I 1998 selger Hvaler kommune sine ak- fortsatt i drift med daglige turer i
sjer i Hvalerselskapet til Glomma Bulk Hvalerfarvannet.
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Godt helhetsinntrykk, mentykkelsesmåling påkrevd
Av Thor W. Eriksen
Mens riksantikvaren ønsker en restaurering av
skroget til slik det var i 1948, vil Sjøfartsdirektoratet
kreve en tykkelsesmåling av hele skroget. Inspektørene Stian Pettersen og Geir I. Strand sier at helhetsinntrykket var godt. Det var uvanlig å se en båt så ren
og ryddig, sier Pettersen og Strand.
Inspeksjonen var en milepæl i restaureringen fordi man får en
beskjed om hvor man står i øyeblikket og hvor veien går videre.
Kontrollen fant sted torsdag 29. november.,
Stiftelsen har hatt mest kontakt med Geir Inge Strand fra Sjøfartsdirektoratets kontor i Oslo. Saken er blitt videresendt til
Haugesund hvor Andreas Aaberg er blitt vår saksbehandler.
Det var Stian Pettersen som inspiserte Hvaler, men Geir I.
Strand kom også på besøk litt seinere. Han var på et annet
oppdrag, men ønsket å se båten han også.
Fra Riksantikvaren møtte Erik Småland . Han ønsket å være
der som en motvekt til Sjøfartsdirektoratet. RA ønsker at båten
skal restaureres til nøyaktig slik den var i 1948.
Her kan det bli konflikter med moderne regler.
Til stede fra oss var Torgil Johnsen. Han har vært med fra
starten og kjenner godt til hva som er blitt gjort. Eine Wiklund
var den siste skipperen ombord og husker de fleste tekniske
detaljene fra 1948. Terje Haraldsen kunne fortelle om motoren. Undertegnede er kontaktmann overfor Sjøfartsdirektoratet.
Per Arild Andersen som for tiden er fungerende leder, var
også til stede og fikk informasjon og innspill fra alle parter.
Besiktigelsen skulle startet kl. 10.00, men inspektøren var på
plass før tiden. Han ville være effektiv og hadde begynt på
engen hånd før vi oppdaget at han var kommet.
Dette var først og fremst en skroginspekjon, men motoren
ble også inspisert. Det hele ble gjennomført på ca. 2 timer.
Han sier at helhetsinntrykket var godt, det var uvanlig å se en
gammel båt som var så ren og ryddig. Skroget er i visse områder et “lappeteppe” med plater i forskjellige størrelser og fasonger. Han bemerket visse plater med overlappinger, det er
noe man ikke liker.
I forskipet er det en del “groper” i platene utvendig, men platetykkelsen er stor, derfor er resterende tykkelse tilstrekkelig.
Hvaler hadde isklasse og var forsterket med isspant og tykkere
hudplater i baugen.
Det de nå forlanger er en ny tykkelsesmåling av hele skroget.
Det foreligger en måling fra 1997, men slike målinger skal
foretas hvert femte år. De vil også ha en hudutfoldingstegning
hvor alle plateskjøter er tegnet inn. Dette skal Torgil Johnsen
og undertegnede ta seg av.

Inspeksjon. Stian Pettersen fra direktoratet gikk
gjennom skroget utvendig som innvendig
Resultatet av den nye målingen vil fortelle oss om vi må
bytte noen plater eller spant.
Denne målingen må gjøres så snart som mulig og er veldig viktig for oss. Den vil fortelle om skroget er godt nok
som det er, eller om vi må bruke ennå mer tid og penger på
ytterligere utbedring.
Dette er den første besiktigelsen fra Sjøfartsdirektoratet, men
det vil bli flere etter hvert.
Heldigvis er vi, som vernet fartøy, fritatt fra avgifter.
Erik Småland hadde tid til en kopp kaffe og en samtale.
Denne samtalen var meget nyttig for oss. Vi fikk bl.a. informasjon om hvor vi kan søke økonomisk støtte. Vi fikk også
klare beskjeder om hva som ble godkjent og hva som ikke ble
det.
Han sier at visse detaljer på det nye styrhuset er feil, og at
pullerne på akterdekket må flyttes. Et fotografi fra midten av
70-tallet viser at pullerne sto helt ute i siden.
Årsaken til dette er at Hvaler en gang på 50-tallet holdt på å
synke og ble hengende i de store pullerne på akterdekket. Feste
for pullerne ble ødelagt, derfor ble pullerne flyttet ut i borde
og en del av benkene ble fjernet. Vår nåværende plassering er
derfor ganske riktig slik båten var i 1948.
Det er nå mer moderne utstyr på markedet og tekniske løsninger som er bedre enn de var den gangen. De nye løsningene
ivaretar sikkerhet og miljø bedre, men Hvaler skal i likhet med
andre vernede fartøy, være som et flytende museum.
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Kurs for nasjonalparkens
verter fra Sverige og Norge

Interregprosjektet «Kosterhavet
- Ytre Hvaler vår felles arv» har
kanskje vært tidenes største
interregprosjekt mellom Norge
og Sverige, med en total ramme
på over 30 mill. kroner.
Nå har flere virksomheter og personer i Hvalersamfunnet deltatt på
vertskapskurs.
Ifølge Bernt Erik Larsen, næringssjef i Hvaler kommune og nasjonalpark-sentersjef, har prosjektet hatt
fire delprosjekter. De er gjennomført i tur og orden, og det har dreid
seg om:
*
Felles innvielse - begge
lands største markering av nasjonalparker noensinne.
*
Informasjon - utstillinger,
infotavler, brosjyrer, bøker, film og
bildespill mv.
*
Utarbeidelse av forvaltningsplaner for nasjonalparkene
*
Utvikling av bærekraftig turisme - utdanning av vertskapsbedrifter
I det siste delprosjektet er det
18

gjennomført en kursserie bestående
av marin biologi/-økologi, landbiologi, natur- og kulturhistorie, vertskapsfunksjonen, og samarbeid
mellom aktørene på hver side av
grensen, bookingsystemer, og nasjonalparkkunnskap.
Larsen opplyser at deltakerne i
kursserien har inngått egen vertskapsavtale med de to nasjonalparkene og er diplomert med egen
vertskapslogo som kan benyttes i
markedsføring og profilering.
Dette er første generasjons vertskapsbedrifter som på en bærekraftig måte vil bidra til gode
opplevelser i begge parkene.
Følgende virksomheter/personer
har deltatt og vil fremover være
gode ambassadører for nasjonalparkene:
*
Opplev Hvaler v/Kjell
Bothne - guidevirksomhet
*
Anne Marit Kolbeinsen freelanceguide
*
Sjømatrestauranten Førstereis og Vertshuset v/ Fredrik Eriksen.

Kjente Hvalerfjes. Her er kursdeltagerne som deltok på vertskapskurset.
*
Sandbrekke Gjestegård v/
Hanne Møller
*
Hvaler Resort og Spa v/
Johan Svendsen
*
Hvaler Hytteutleie v/ Robert
Andresen
*
Rederiet Hollungen AS v/
Peter Parmer - rutebåter og charter
*
Skjærgårdstjenesten v/ Eivind Børresen - drift og vedlikehold
av skjærgården og friluftsområdene,
kystledhytter mv.
*
«Nyvigra» v/ Lars Oscar
Svendsen - marinbiologisk utdanning/kursvirksomhet for skolene i
regionen
*
Galeasen «Anna Minde» v/
Ivar Arntzen - charter og båtturer
*
Naturfotograf og forfatter
Rolf Sørensen
*
Finn Kjølberg
*
Berit Gunnarsen
På svensk side har det vært samme
antall deltakere.
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«D/S Hvaler» ble brukt
som et «sildeførerskip»
Av Kjell Bothne
I denne artikkelen skrives det
om sildefisket i og ved Hvaler.
Allerede i 1599 skrev Peder
Claussøn Friis om sildefisket i
Viken. Silda gikk inn i Oslofjorden og varslet matauk, aktivitet
og handel. Det viser seg også at
«DS Hvaler» ble brukt som «sildeførerskip».
Kilde er fra heftet ”Fortellinger
om kyst-Norge – Resurser til låns
– 2009”.
Heftet er en av mange utgivelser
fram mot grunnlovsjubileet i
2014. Det er et samarbeidsprosjekt
mellom flere departementer, flere
aktuelle direktorater, Riksantikvaren og museer knyttet til kysten.
Kilde er også heftet: ”Hvaler
Herred – 1814 – 1914” ”Bidrag til
en beskrivelse av bygdens utvikling”. Slik utgivelse skulle alle
kommuner i landet lage til ett hundre års jubileet for grunnloven.
Opplysninger herfra merkes:
(HH)
Det aktuelle sildefisket i denne
sammenheng er etter NORSK
VÅRGYTENDE SILD (NVGsild). Sammen med den øvrige atlantoskandnaviske sildestammen
utgjør den en av de viktigste pelagiske ressurser langs norskekysten.
Omkring 1020 ga Olav den hellige en forordning om fisket i
Viken (Oslofjorden). (HH)
Haakon Haakonsen lot flere øyer
i området bebygges for fiskets
skyld. (HH)
I år 1288 ga kong Erik Magnussen en forordning om toll på sild
som ble utført fra skjærgården i
Viken.
(HH)
Alt på Snorres tid på 1200-tallet
var det et rikt sildefiske spesielt på
sørøstkysten av Skagerrak.
I Håkon den 4. Håkonssons re-

gjeringstid på 1200-tallet var det
hovedinnsig av sild mot Bohuslenkysten, som da var norsk land.
Marstrand ble da anlagt og var da
og senere et sentrum for fiskeriene.
I 1561 ga kong Fredrik den andre
anordninger angående Vikens og
Bohuslens sildefiskerier. (HH)
Peder Claussøn Friis skrev i 1599
om sildefisket i Viken. Silda gikk
inn i Oslofjorden og varslet matauk, aktivitet og handel. Det deltok svært mange fiskefartøy fra
landene rundt Nordsjøen. Sild ble
også eksportert til nordsjølandene
fra våre områder. Det høye saltinnholdet i sjøen, helt inn mot kysten,
medførte nok at fisket så tidlig
som på 1300-tallet, var rikt rundt
Hvaler. Salting av fisken var da
vanlig. Det blir sagt at opp til 800
”sildebusser” med 12.000 mann
kunne delta i de store fiskeriene av
sild.
Innsigene kom med jamne

mellomrom fra 1500 til 1567,
1600 til 1685 og 1699 til 1784.
(HH)
Fra 1857 har en denne skildringen fra Hvaler: ”Bare man
nærmer seg et av sildesalteriene,
står stanken fra ganehaugen mot
en. Og inne når det ganes, er det
en stram blodlukt, som legger seg
for brystet i de første dager, før
man blir vant til den. Over gulvet
ligger en rød flimret søle av blod,
gan og salt. Blod legger seg over
hender, kleder og ansikt fra hodetørkelet til skoene. I mangt et barneansikt er kun øynene synlige.”
Slik blir vi kjent med et omfattende barnearbeid. Mest var det
også kvinner, kalt ”ganejenter”.
Guttene og mennene var med i fisket.
Det ble sagt at ei ganejente i
løpet av en sesong kunne tjene mer
enn det dobbelte av det ei tjenestejente tjente på et år.
Rundt 1870 tok det brått slutt.
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Men alt i 1879 kom nye innsig av
sild. Det er fra den tid og framover
til midten av nittitallet at det er
mange beretninger fra Hvaler om
storfiske. Ja, det siste store sildefisket i hvalerområdet. Fra den tid
kjenner vi til at det var om lag 20
sildesalterier rundt Skjærhaldsfjorden. Noen av bygningene kan ennå
sees. To på Skjærhalden og et par i
Gravningssundet. Det henvises for
øvrig til skrifter av Ulf Hjardar
o.a.
Jeg har hørt historier om at Stafsengkilen, nord på Kirkøy, var full
av sild, og de trange to sund ut ble
stengt for å hindre sildas flukt fra
kilen. De hovet opp sild med bøtter o.lign. Etter hver råtnet silda i
kilen, og det ble en forferdelig
stank.
Når fangstredskapen ble bedre
utviklet, økte fangsten mye. Det
ble fastslått at hvalerfiskerne var
pionerer. Alt på 1890-tallet tok de i
bruk snurpenot. Først etter 1900
ble slik redskap innført fra Amerika. Men først i mellomkrigstiden
slo den nye nota fullt gjennom.
Når fangstene ble mye større,
måtte det finnes nye metoder for å
nyttiggjøre seg verdiene. Trankokerier ble bygget. Det ble etter
hvert et betydelig antall. På Hvaler
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kjenner vi til at et trankokeri ble
anlagt i Gravningssund av en
mann fra Sunnmøre. Det ble så
stor stank at naboene klaget, uten
at det førte til opphør.
Avfall fra silda ble gjerne kastet i
sjøen. Folk mente at det var grunn
til at silda forsvant. Det er fortalt
en historie om at en ”sildeslodam”
ble bygget på vestsiden av Herføl.
En steinsetting der ved stranden
kan være rester av denne dammen.
Det er viktig å være klar over at
historikere har ulikt syn på betydningen av sildefisket ved Hvaler.
Blant andre Andreas Madsen ,
Anne – Sophie Hygen og Ulf Hjardar har synspunkter om dette. Spesielt når det gjelder fisket før
1879.
Da det siste store sildefisket tok
til, ble det anlagt en telegraflinje
fra fastlandet til Skjærhalden i
1882 (”sildetelegraf”). Etter hvert
ble denne telegraflinjen omgjort til
en rikstelefonlinje.
Postkontorer ble det også etter
hvert på de fleste hvalerøyer. Det
første postkontoret var alt på
1850-tallet opprettet på Kirkøy
(Brenne i Botne).
Det er kjent at folketallet økte
sterkt etter den siste sildeperioden
i de kystbygder som var heldig

med sildeinnsig. Så også på Hvaler. Det ble også forsterket etter
1880 med en betydelig granitt- industri her.
En økonomisk blomstringstid ble
betydningsfull for den videre utvikling i kommunen. Før var det et
beskjedent hjemmefiske med
enkel redskap. Sjøfarten hadde ellers tidligere vært en viktig næring. I tillegg hadde båtbyggingen
vært av betydning, spesielt i vinterhalvåret, da skutene gjerne lå i
opplag.
Etter at DS Hvaler kom i rute
senhøsten 1892 ble den en viktig
forbindelse for arbeidere og forretningsfolk fra Fredrikstad til sildesentrerne på Skjærhalden og i
Gravningsund.
Det viser seg også at DS Hvaler
ble brukt som «sildeførerskip». Da
sildefisket tok sterkt av i hvalerområdet, ble DS Hvaler hyret for å
bringe sild fra sør i Bohuslen, og
spesielt Marstrand.
Her var fisket fortsatt godt. Det
er fortalt at DS Hvaler foretok
flere turer. Silda ble fraktet til salteriene på Hvaler som trengte råstoff.
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Fra dagboka til Schrader: Januar og februar 1963

Isen lå tykk i Singlefjorden,
og grunnstøting ved Belgen

Det var mange isvintre og mange Onsdag 9.
harde økter for Hvalerbåten ute i
Vi går fra Skjærhalden kl 05.45.
skjægården. Man navigerte kun
Det er 20 kuldegrader og kompasset
med kompass og klokka, sviktet
har frosset. Vi blir over en time forkompasset, var man ille ute.
sinket tilbake i Skjærhalden (etter å
ha anløpt de østre øyene). Det er
Elisabeth Schrader Kristiansen be- tykk sjørøyk, kompasset virker ikke.
retter:
Da vi kom til Belgen hadde vi kjørt
- Jeg husker godt dager da faren
ganske sakte et par minutter, så vi
min reiste ut til «Røsshue» for å se
gled opp på grunnen på den vestre
på hvordan isen oppførte seg.
odden.
Av denne januarloggen skjønner jeg Det var såvidt vi merket at vi gikk
at isen må ha ligget tjukk på Sing- på, men vi ble sittende. Lorang og
løyfjorden, og derfor lå «Hvaler» i
jeg rodde i land til Kjøkøy med
Skjærhalden istedenfor i Ed om
prammen, vi holdt på å bli ute i elva
kvelden.
da det var mye is og tykk sjørøyk,
(manuskripet er i overenstemmelse men vi kom omsider til land. Vi gikk
med den originale loggboken)
derfra til Tangen og fikk «HvalerferJanuar:
gen» til å
trekke oss
Vi har hatt streng kulde med tempe- av. Vi gikk deretter til byen og
raturer ned til – 20 grader. Isen leg- ankom 14.15. Prammen ble ligger seg på Skjærhaldfjorden, men
gende ved Kjøkøy. Klokka 16 gikk
Løperen er klar.
vi utover igjen, men måtte snu ved

Alshus, da sjørøyken var for tykk.
Vi la oss i byen.
Torsdag 10. Stille – 19 grader
og sjørøyk. Vi gikk fra byen kl 0900
og ruta ut. Vi ankom Skjærhalden kl
14. Isen på Skjærhaldfjorden har
lagt på seg ganske mye, men ellers er
det klart vann hele veien.
Fredag 11.
Stille – 20 grader.
Vi går ruta. Isen på Skjærhaldfjorden har lagt på seg enda mer.
Lørdag 12.
Nordlig bris – 18
grader, lett is i Løpern. Vi var i
Gravningsund om morgenen, men
sløyfet anløp der om kvelden. Vi går
fremdeles til Herføl og Nedgården.
Søndag 13.
Sydsydvest svak vind på morgenen, og isen fra sjøen driver inn mot
Storesand og
«Røss21
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Dagboka Schrader forts.

Slepeoppdrag til Sarpsborg mek.

Bildet: Schrader i kjent positur i
styrhuset.

den og til Gravningsund 1. februar .
Vi har hatt god trafikk og har kr
5000 mer i år enn i fjor.

«Han må være
gæern»

på Hvaler har i boken om Hvalerveien (1989) skrevet et kapittel om
de første dristige forslag.
Vi siterer:
Forfatteren kan huske en samtale
mellom to passasjerer ombord i D/S
«Hvaler», antagelig omkring 1930.

vi har ikke hatt sør- eller sørvest
vind.
Isen i Oslofjorden holder seg ved
hue». Vi slet med å komme gjennom
like, og vi har isen hele veien til forbi
isen på vei opp til byen, men mot af- Februar.
Belgen.
tenen snur vinden på nord og isen var Vi har det fortsatt meget kaldt, men Torsdag 28. ødelegger Hvalerfergen
vekk da vi kom utover. Vi bryter is ingen ny is. Vannet fryser ikke inne propellen, og vi tauer den til Tangen.
ved Skjærhalden da vi får beskjed
på buktene en gang. I midten av må- Vi går siden til Revholmen med
om at fergen må taues til byen. Den neden begynner isen å legge seg, og passasjerene, og da knuser Lorang
hadde ødelagt propellen. Vi tauet
den legger seg langt til havs. Vi må høyre langfinger. Han måtte til
den til Sarpsborg mek og kom til
sløyfe Herføl og Gravningsund på
sykehus om aftenen. Vi går til
Skjærhalden kl 0200 om natten.
nytt og gå opp råk hver dag for å
Skjærhalden og legger oss.
Vi har det meget kaldt resten av
komme noenlunde i rute til byen.
måneden, med temperaturer ned til
Trafikken avtar igjen.
ca – 20 grader
I Oslofjorden har de tre isbrytere,
Den gamle isen tærer seg, slik at og en stund måtte de assistere helt til
vi kom til Herføl i midten av måne- Torungen. Vi har vært heldige hittil,

Otto Reff, tidligere journalist i Demokraten, men også kommunestyrerepresentant, ordfører og rådmann
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Den ene sier:
- Det går en mann borte på Vesterøya og trur at det kan bygges vei
opp til Kråkerøya, med bruer og fyllinger mellom skjæra.
Den andre svarer:
- Han må være gæern!
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Narnte teglverk, et kulturminne for fremtiden
Heder til sagbruks- og teglverksarbeiderne
Kulturminne er en kunnskapskjepp, en minnepinne full av
kunnskap som samfunnet og ikke
minst barn og unge skal kunne
bygge videre på.
For tre år siden etablerte Nabbetorp
historie- og miljøvernlag Levende
museum Narnte.
Her forteller ildsjelene Harald S.
Hauglin og Morten Hagen om betydningen av å bevare og levendegjøre historien:
Det skulle kanskje være unødvendig å skrive om det her i denne avisa,
men jeg tror det er viktig å minne seg
selv om det av og til: Jeg bruker ofte
et sitat eller en tolkning av den danske filosofen Søren Kierkegaard:
Liv må leves forlengs, men kan
bare forståes baklengs. Det betyr at
når vi tar vare på kulturminnene så
ser vi bakover uten å miste kontakten
med framtida.
For hva vi kan lære av minnene, det

er ikke bare noe som eldre mennesker synes det er trivelig å sulle med.
Da blir det kulturmimring, ikke kulturminne. Kulturminne er en kunnskapskjepp, en minnepinne full av

Krumtapper. Harald S. Hauglin
og Morten Hagen(over) har gitt oss
disse linjene om Narnte.
kunnskap som samfunnet og ikke
minst barn og unge skal kunne bygge
videre på. Det er deres bakgrunn;
deres identitet. Vi ser det tydliggjort i
en levekårsundersøkelse fra Fredrikstad kommune som var publisert i
sommer (2012).
De dårlige tallene refererer seg til
de gamle arbeiderboligsstrøkene.
Man kan ikke komme utenom at de
som bor der idag bærer med seg bevisst eller ubevisst røttene fra de
harde tidene med harde arbeidsvilkår.
Vi hører mye om plankeadelen og
deres flotte boliger og utsvevende liv.
Derfor har vi laget et flagg, en fane
med teksten: «Heder til sagbruks- og
teglverksarbeidera som bar og trilla
byen til storhet.»
Vi har etablert Levende museum
Levende museum. Dette bildet
viser hvordan miljøvernlaget profilerer seg
23

HVALER

Et viktig bevis. Fartøy som lastet ved Narnte måtte fortøyes. Slik
ser en påle ut.
Narnte for ca tre år siden. Når jeg
sier vi, så mener jeg Nabbetorp historie- og miljøvernlag. Det er i kombinasjonen mellom historie og miljø
vi har størst gjennomslagskraft. Lereuttaka har skapt unike naturperler
og yngleplass for et mangfoldig dyreliv bl. a. som raste- og hekkeplasser for rødlista fuglearter på vei fra
naturreservatet på Hvaler og innover
og nordover i Norge. Det starta i
2008 med forskjellige aksjoner.
Og vi vant fram. Det ble ikke bygget noen midlertidige treningsbaner
med høye lyskastermaster, ødeleggende for det sårbare mangfoldet av
dyreliv i Nabbetorpdammane. Nordre og søndre grav som det heter, er
opprinnelig lereuttak for det første
teglverket i Fredrikstad, som ble etablert i 1660 for å levere sten til Gamlebyen og andre forsvarsverk i
Sydnorge f. eks. Oscarsborg og Karl
Johansvern i Horten. Det ble drevet
ved hjelp av slaver og utkomman24

derte soldater.
Ved Glommas utløp finnes det
langs begge elvebreddene og i nærmeste omegn store mengder lere,
materiale fra istiden som ble avsatt
under vann da havet sto høyere enn i
dag. Det var ikke før etter opphevingen av sagbruksprivilegiene og
innføring av dampmaskiner til drift
av sagbrukene, at en av de viktigste
forutsetningene for etablering av
teglverk var til stede. Fra ca1850 ble
det etablert en rekke teglverk i nedre
Glommaregionen, i alt ca 40. Noen
varte bare noen få år før de ble lagt
ned, mens det siste, Narnte teglverk,
ble lagt ned i 1978 og revet i desember 1980.
Vi har også engasjert oss i Sorgenfrigropa.
(Her har Fredrikstad kommune gått
på en smell ved at de i første omgang
solgte området billig til turbokapitalistene som trodde at de skulle gjøre
kvikke store penger ved hjelp av
bankene. De ville fylle området til
randen med dyre boliger og store varehus. Med andre ord gjøre folk til
forbruks- og gjeldsslaver. Men folk

er ikke lett å lure. De ville ikke kjøpe
bolig i et lerehøl med opp til 70 m
dyp løs leremasse. Det har foreløpig
endt med at firmaet har gått dundrene konkurs. I andre omgang har
Fredrikstad kommune greidd å
bygge en ny skole på østsiden i
samme lereuttaket og kalt den for
Sagabakken. De har blitt advart.)
Et lereuttak for både Sorgenfri og
Narnte teglverk. Her ble lera henta ut
og frakta til de respektive verka med
en kabelbane med vagger. En av
vaggene har vi greidd å redde og tatt
vare på.
Det store løftet var utstillingen på
rådhuset i Fredrikstad. Med vaggen,
Rolf Griegs sort/hvit foto fra 1976 og
møte med tidligere arbeidere fra
Narnte teglverk.
Her følger noen av de viktigste ting
som er gjort og oppnådd siden starten:
Etablering Nabbetorp historie- og
miljøvernlag
Stoppet hogst til dreneringskanalene i Narnteskogen.
Stoppet utbygginga og utvidelsen
av Nabbetorp båthavn.
Sendte protest mot ulovlig bygging
av brygge.
Fikk gjennomslag for bevaring av
Ballastøya med beverhytta.
Lystenning ved vintersolverv i
Narnteskogen.
Urteplantedag med omvisning på
Sindingberget for 6 kl Nabbetorp
skole.
Aksjoner som ble gjennomført var
«LA NABBETORPDAMMANE
LEVE»
Stoppet fotballbaneutbygging.
«Sorgefrigropa en perle». Stoppet
dumping av uren masse og asfalt og
fylling i gropa i hekketiden.
«La fortiden leve». Bevaring av
Magistratløkka og middelalderfunnene.
Samarbeid med Naturvernforbundet og Norges metallsøkerforbund.
Skoleomvisninger for alle klassetrinn ved Nabbetorp skole.
Deltakelse i Nabbetorp skoles teglverksspill med gjenstander og fotoutstilling.Vi henviser for øvrig til
miljøvernlagets egen nettside:

www.ettertid.no.

HVALER

«Engebret Soot» er 150 år
«Sjødis», det
best vedlikeholdte fartøy

Bildet: «Engebret Soot»
Foreningens medlemsfartøy
«Engebret Soot» feirer i år 150
år. Fartøyet ble sjøsatt 11. oktober 1862.
I juli 1859 ble det sendt ut aksjeinnbydelse til anskaffelse af et
dampfartøy afpasset etter lokaliteter og distriktets behov.
Kontrakt ble inngått med Nyland
verksted, som i 1814 hadde flyttet
fra Grønlandsleiret til odden Nyland i Bjørgvika.
Båten ble sjøsatt 11. oktober
1862 og fikk navnet «Engebret
Soot» til minne om kanalbygger
Engebret Soot. D/S «Engebret
Soot» er i dag restaurert og er et av
verdens eldste propelldrevne
fartøy som fortsatt er i drift. 150års jubileet ble markert 23. juni i
Ørje sluser under årets Slusefestival.

Oslo med tog og båt opp kanalen
for så å ta tog tilbake til Oslo.
«Sjødis» vant pris for best vedlikeholdte fartøy under Forbundet KYSTENs landsstevne på
Bragdøya i Kristiansand.
Johnny Nesvåg, innehaver av
Nesvaag Sjø og Motormuseum,
har det hele og fulle ansvaret for
drift og vedlikehold av museumsbåten «Sjødis», men eieren er Dalane Folkemuseum. «Sjødis» ble
berget fra kondemneringsordningen i 1993, og siden har Nesvåg holdt den 57 fots lange skøyta
gående alene. Han regner med at
han bruker mellom 300-400 timer
Haldenkanalen inn på statsbud- årlig til drift og vedlikehold. Nessjettet
våg sier til Dalane Tidende at beHaldenkanalen er foreslått inn på grunnelsen for prisen er nok
statsbudsjettet under Teknisk inhelheten. Å bygge om båter har
dustrielle kulturminner. Riksanti- vært svært vanlig, men i tilfellet
kvar Jørn Holme og et par
«Sjødis» er veldig mye av det oppstortingsmenn kom med den gle- rinnelige inntakt.
delige nyheten på et besøk på Ørje
noen dager før statsbudsjettet ble
lagt fram. Slusene krever kontinuerlig ettersyn og reperasjoner for at
de skal virke. Det gledelige nå er
at det blir en forutsigbarhet og mu- Riksantikvaren varsler opplighet for å planlegge, sier daglig start av fredning av M/S «Nordleder i Haldenvassdraget kanalsel- stjernen».
skap. Haldenkanalen har tre sluser; Det ærverdige skipet har med
Brekke, Ørje og Strømsfoss og ble sine 57 år i rute, seilt lengst i Huropprinnelig bygget for tømmerflø- tigrutens stolte historie. «Nordting. Etter hvert ble det også en tu- stjernen» stod ferdig i 1956 og var
ristattraksjon med rundreise fra
det siste av hurtigrutens skip som

Haldenkanalen
inn på statsbudsjettet

«Nordstjernen»
blir fredet
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ble bygget med de samme skipbygningstradisjoner som dampskipene i mellomkrigstiden.
Skipet er et fremragende eksempel på 1950-tallets utsmykking av
skipsinteriør og blir ansett som et
seilende galleri der norsk samtidskunst og interiørdesign vises for
de reisende. «Nordstjernen»er i

fortsatt god stand til tross for få
endringer. Blant annet er det originale likestrømsanlegget fortsatt i
drift, noe som er unikt for et skip
av denne størrelsen. «Nordstjernen» avsluttet sin siste ordinære
tur 22. mars 2012 og seilte denne
sommeren som cruiseskip på Svalbard. I 2007 fikk «Nordstjernen»

Riksantikvarens status som vernet
skip. Fredningen vil omfatte hele
og deler av skipet med fast inventar og utstyr, samt kunstnerisk utsmykking. Fredningen skal i seg
selv ikke være til hinder for fartøyets videre drift.

D/S «Kysten» tilbake til Tønsberg
Etter ni år hos Bredalsholmen
Dokk- og Fartøyvernsenter(bildet over) er nå «Kysten» tilbake
i Tønsberg.
Da «Kysten» ankom verftet i

2003 trodde alle det skulle bli et
kortvarig opphold, men ved demontering ble det avdekket store
rustskader. Ni år og 25 millioner
kroner senere er det nå de frivil-

Bevilgninger i statsbudsjettet på stedet hvil
I statsbudsjettet for 2013 tyder
mye på at bevilgninger til fartøyvernet, det vil si oppgaver som
nettopp bevaring av fartøy som
«D/S Hvaler», står på stedet hvil.
I meldingsbladet til Norsk forening for Fartøyvern for oktober,
pekes det på at staten i 2013 bevilger 42 millioner kroner til fartøyvern og 1,7 mill. kr som er
driftsmidler til Norsk Forening for
Fartøyvern. Bevilgningen på 42
millioner kroner har stått stille
26

siden 2009. Dette til tross for at
miljøvernministeren la fram en
nasjonal fartøyvernplan for 20102017 hvor behovet for tilskuddsmidler til fartøyvern er satt til
hele 88 millioner kroner i 2013.
I statsbudsjettet er det satt av 22
millioner kroner på post 72 som
ennå ikke er ferdig fordelt.

lige som overtar, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.
Foto: Hedda Lombardo

Sikrer driften
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har gjennom en samarbeidsavtale med Vest-Agder
fylkeskommune sikret fortsatt
drift ved Bredalsholmen dokk- og
fartøyvernsenter, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding. Departementet vil gjennom
en omdisponering på Riksantikvarens budsjett sikre 2 millioner kroner til videre arbeid på lastebåten
”Fredrikshald” som ligger i dokk
ved Bredalsholmen. Dermed unngår man ytterlige permitteringer
ved fartøyvernsentret.
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141 fartøy er med i NFF
Årsmøtedeltagere får gode kontakter
Av Thor W. Eriksen
Årsmøtet i NFF (Norsk Forening for Fartøyvern) ble arrangert på Nordlys Hotel i Bodø 12. –
14. oktober. D/S «Hvaler» var
denne gangen bare representert
med to personer, nemlig Eine Wiklund som delegat og Thor W.
Eriksen som observatør.
Slike årsmøter er viktige og nødvendige for driften av foreningen.
Å bli kjent med andre som driver
med det samme som oss, skaper
kontakter, gir mye nyttig informasjon, og motivasjon til å fortsette
med det vi gjør.
Årsmøte-ledelse
Styreleder Jan Welde og møteleder
Per Inge Høiberg (fra Skibladner)
loset oss gjennom årsmøtet.
På dagsorden sto godkjenning av
årsmelding og regnskap for 2011,
fastsettelse av kontingent for 2013
og søknader om medlemskap i NFF.
Detaljer finner du på NFF`s hjemmesider på internett.
Vi merker oss at det pr. 31. desember 2011 var 141 medlemsfartøyer og at «Hamen» er ekskludert
som medlem.
Bildet under: Styreleder Jan Welde

Det er utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem (uff) for vernede fartøy
som har fått skryt fra Sjøfartsdirektoratet. Nye forskrifter for vernede
fartøy blir utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet, de har vært nesten ferdig
i lang tid. Det er godt samarbeide
med Riksantikvaren, forbundet
Kysten, Museumsforbundet og KulturvernforbundeForeningen har en
solid og oversiktlig økonomi og en
tilfredsstillende egenkapital og
medlemskontingenten ble vedtatt
uforandret.

Thor Willy Eriksen var observatør
under landsmøtet, her foran
«Faxen»
Nye medlemmer
De som søker om medlemskap i
NFF er følgende båter :
«Brannflu», «Gamvik», «Bolga»,
«Sporen», «Rapp», «Havblikk»,
«Hulda», «Willy» og «Nybakk».
Alle ble enstemmig godkjent som
nye medlemmer.
Årsmøter som dette inneholder
også sosiale aktiviteter og delegatene ble traktert med god middag
(lapskaus) ombord i «Gamle Salten» hvor skipper Ole Aleksandersen var vert.
Årsmøteseminar
Årsmøteseminaret hadde følgende
temaer på dagsorden:
* Konsolidering mellom museum
og fartøy.
* Museumsdrift og eierskap
* Forventninger til konsolideringen.
* Informasjon om Regelverk for
vernede fartøy og Nasjonal Verneplan for fartøy.
* Regional forvaltning - hva gjør
vi ?
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* Teknisk halvtime.
Deretter fulgte de vanlige årsmøtesakene. På dagorden sto også et
foredrag av Ann Kristine Jahr
Røine, direktør ved Fetsund lenser.
Hun holdt et interessant foredrag
med bilder fra lensene og den øvrige virksomheten.
Nyttige opplysninger
Edmund Eilertsen, sekretær og
skipper på D/S «Hansteen», holdt
et innlegg om forventninger til konsolideringen og de dårlige erfaringer.
Jan Welde fortalte om de nye forskriftene fra Sjøfartsdirektoratet
som hele tiden er «nesten» ferdige.
Vi har store forventninger til disse
da det skal tas spesielle hensyn til
vernede fartøy.
Nasjonal Verneplan for fartøy
2010-2017 inneholder mye interessant stoff.
Den finnes på nettet, eller den kan
bli tilsendt som pdf fil ved henven- I den tekniske halvtimen ble det Bildet over:
delse til undertegnede.
spørsmål om forskjellig utstyr og Per Inge Høyberg var møteleder
Her står det bl.a. at forvaltningen motorer til gamle fartøy og
av vernede og fredede fartøy skal Det ble opplyst om nettsiden norsk-fartøyvern.no
overføres til fylkene.
www.delebanken.no hvor mye brukt En liten pekefinger ble hevet - det
skipsutstyr legges ut for salg.
er ikke kommet noen forslag til årsFlytende kulturminner
De formelle årsmøtesakene ble møte og ingen forslag tLørdagen
Det skal ikke lenger hete vernede raskt ekspedert av møteleder Per ble avsluttet med festmiddag på
fartøy, men «Flytende kultur- Inge Høiberg. Arbeidsprogram og Molostuen hvor
minner».
budsjett ble godkjent uten bemerk- Det ble mange innslag med morAslaug Nesje Bjørlo, direktør for ninger.
somme historier og sang av Torstein
museène i Sogn og Fjordane og sty- Etter opptelling ble det registrert Janda (Nøkk)
remedlem i NFF, holdt et innlegg 99 ? stemmeberettigede delegater.
Som sang blant annet om «Bomom kulturminnemeldingen og viste Det vil bli altfor langt å gå inn på sebasen» på sidefiske.
vakre bilder.
detaljer i dette, men alt foreligger på
Eilif Gabrielsen, nestleder i styret NFF`s hjemmesider på internett :
holdt et innlegg om formidling med
flytende kulturminner.
For å få mer oppmerksomhet og Leder
Jan Welde
Poseidon II gjenvalg
1 år
penger, må foreningen bli mer syn- Nestleder
Eilif GabrielsenAnna Rogde valg
1 år
lige i samfunnet og mer kjent av po- St.medl
litikerne. Når kulturministeren ikke Aslaug Nesje Bjørlo
Holvikjekta ikke på valg 1 år
har hørt om NFF blir det vanskelig Morten Hesthammer
Faun
gjenvalg
2 år
å få mer penger til fartøyvern.
Tor Skille
Faxen
ikke på valg

Det nye styret:

Også temaet om regionalforvaltning ble viet oppmerksomhet av Jan
Welde, Morten Hesthammer og
Hanne Mæland Strand. Gruppearbeid hørte med.
Teknisk halvtime
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Kjetil Skogdalen
Engebret Soot
Øyvind Ødegård
Styrbjørn
Terje Olsen
Iona
Vara: :Hanne M. Strand
Granlund
Trond Marius Melsom
Mohawk
Valgkomitè :
Leder : Øyvind Konglevoll (Stavenes)
Cecilie Holm (Mathilde)
Per Inge Høiberg

gjenvalg
2 år
utgår, gjenstår 1 år
i stedet for
1 år
utgår, gjenstår 1 år
går inn i stedet
gjenstår
gjenstår
velges for

1 år
2 år
3 år
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Fine opplevelser i vakker natur

Etter planen skulle vi dra på tur
med «Gamle Salten» og «Faxen»,
men begge hadde tekniske problemer og turen ble avlyst. I stedet ble det arrangert tur til
Kjærringøy, den gamle plassen
som er kjent siden 1400 tallet som
kirke og handelssted.
Det var i sin tid et sentralt sted

med mange skipsanløp og overnattinger for fiskere og handelsfolk.
Den økonomiske storhetstiden var
fra 1850 - 1880 hvor Erasmus K.B.
Zhal var handelsmann.
Stedet er også kjent i moderne tid
for bl.a TV serier som «Rosa og Benoni». Hamsund besøkte stedet i sin
ungdom og talte vel for seg, han

Bildet: Stranda på Kjærringøy
reiste derfra med et betydelig pengebeløp til støtte for sitt forfatterskap.
Karl Erik Harr er sterkt knyttet til
stedet og filmatiseringen av Hamsunds romaner.
Han har også hatt utstillinger her
med illustrasjoner fra Hamsunds romaner.
Vi fikk en omvisning med daglig
leder Erika Søfting, båtbygger Ulf
Mikalsen og «handelsmann» Ole
Martin Bendiksen.
Vi ble vist rundt i hovedhuset hvor
vi fikk se hvordan rikfolk hadde det
på den tiden.
Vi fik se naustet med gamle nordlandsbåter og krambu.
Det var spesielt morsomt å se
krambua med masse varer og reklameplakater fra gamledager.
Flere av oss kjøpte suvenirer og
julepresanger med hjem.
Vi fikk en enkel lunch i form av
påsmurt matpakke. Dessverre
hadde vi liten tid før hjemreise, det
er et sted hvor mange ville tilbringe
mer tid.
En godbit fra naustet
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Skip bygget på FMV

Verftets største
I 1975 leverte verftet et skip som viste seg å bli det største som ble bygget på FMV.
Det var en tankbåt på hele 132.250 Dwt. til Stove Shipping. Kilde: FMVs bedriftsavis fra 1974
1957 en ny tankbåt på 20000 Dwt. sentrale bygninger om bord, og da
Så i 1958 ble det virkelig gjort et får man virkelig en forståelse av
Vi har i et tidligere nummer av sprang. Da ble B.nr. 367 MS Elin dimensjonene.
Horn på hele 53900 Dwt, levert til
vår medlemsavis (Nr.2- 2009)
tatt for oss skip bygget ved verf- Jakob Kjøde A/S.
tet før 1900.Vi skal nå se på hva
Det første skipet på over
som ble bygget etter denne periTil sist noen ord om skipsstøroden frem til verkstedet leverte 100.000Dwt. kom i 1971, B.nr
relser. Når det gjelder store skip er
sitt største fartøy, byggenr. 422 i 409, en enkeltdekker på 108500
Dwt. til Olav Ringdal. Så i 1975
det tre sentrale dimensjoner.
1975.
1.
Pan max: max bredde
I perioden frem til 1900 (DS leverte verftet skipet som ble det
største som ble bygget på FMV, en gjennom Panamakanalen 32m.
HVALER 1892) var det største
tankbåt på hele 132.250 Dwt. til
Økes til 49m i 2014.
skipet på 900 Dwt. Dwt.(dead2.
Suez max: Max bredde
weight tonnage) er skipets lasteka- Stove Shipping.
gjennom Suez kanalen 46m.
Fra år 1900 frem til 1912 lå max
3.
Cap size, Skip som er for
størrelse på ca. 2000 Dwt, da ble
store for Suez kanalen og må gå
det levert en enkeltdekker på 3005
rundt Cap. Størrelse ca. over
Dwt , og i 1914 ble det levert en
200.000 Dwt.
todekker på 6245 Dwt. til Wilh.
Wilhemsen.

Av Torgil Johnsen

Hva slags
dimensjoner

Var det plass til nok
vann i dokka til at
den kunne flyte?

Fem båter i året
Så fulgte noen bemerkelsesverdige
år. I perioden 1914 til 1916 ble det
levert ikke mindre enn 16 enkeltdekkere på rundt 3000 Dwt. hvilket gir et snitt på over 5 båter i året
,litt av en prestasjon.Og i perioden
1916 til 1921 ble det levert 28 enkeltdekkere på mellom 3000 –
4000 Dwt. At dette har vært en tid
med høy aktivitet, sier seg selv,
Men tilbake til øking i skipsstørrelse. I 1930 kom man opp i
9100 Dwt. Så må man helt frem til
1951 før det ble en ny økning. Da
ble det levert en tankbåt på 13550
Dwt. til Sigurd Herlovsen, og i
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Skipets dimensjoner var: lengde
280m, bredde 38m og dybde
ca.28m. Bredden på FMV dokka
er 39m, så her var det max utnyttelse. Enkelte «kloke» hoder lurte
på om det var plass til nok vann i
dokka til at den kunne flyte.

Større enn flere
kjente bygg i Fredrikstad
For å illustrere hvor stor denne
båten var, sto vedlagte skisse i
FMV,s bedriftsavis fra 1974.
Her har tegnere plassert en del

Kontaktperson
for fredede
fartøy

Sjøfartsdirektoratet har utnevnt Magnar T. Selnes som
primærkontakt hos direktoratet for de vernede fartøyene.
Selnes er juridisk seniorrådgiver for passasjerskip og jobber blant annet med de nye
forskriftene for vernede
fartøy.
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Minneord- David Davidsen
Av Thor W. Eriksen
David Davidsen har gjennom
mange år vært en trofast hjelper
for oss i Stiftelsen D/S Hvaler.
Da han ble med på en dugnadskveld for noen år siden, engasjerte han seg med en gang.
Han møtte opp hver gang og viste
stor energi og dyktighet i arbeidet
han gjorde.
En tid var han også kasserer i
venneforeningen.
David var en “fargerik person”,
han skapte alltid engasjement
rundt seg, med sine bestemte, og
av og til spesielle meninger, var
det ingen som var likegyldige
overfor ham.
På våre sesongavslutninger på
våren, hadde han gjerne med seg
gitaren og underholdt med sang og
musikk og morsomme historier.
Han reiste mye på slutten til
Thailand og Filippinene. Han feiret sin 70 års dag på Filippinene
og hadde planer om å dra tilbake
dit, men da han fikk diagnosen
kreft på våren 2012, måtte alle
framtidsplaner skrinlegges.
Han vil bli sterkt savnet av oss i
dugnadsgjengen.
David R. Davidsen døde søndag
2. september og ble bisatt i Leie
Gravlunds Kapell.
Under begravelsen forrettet Ole
Martin Andreassen - prest i Metodistkirken.
Vi gjengir utdrag av prestens tale:
David Renè var en ekte tromsøværing, født og oppvokst i Tromsø.
Han var yngste sønn av Frida og
David Davidsen og hadde to eldre
søstre; Gerd og Turid. Søsteren
Gerd forteller om en familie som
tok vare på hverandre i en vanskelig tid under og etter 2. verdenskrig. Faren David var en form for
alt muligmann og drev med så
mye. Drev kiosk og arbeidet med
sten og mye annet og hadde mange
gode ferdigheter både innenfor
håndtverk og handel. Mange av
disse egenskapene arvet David

Renè fra sin far.
Moren Frida døde da David Renè
var bare 17 år. David Renè hadde
en spesiell plass i hennes hjerte, og
hun spurte søsteren Gerd om ikke
hun kunne passe på og være nær
han så lenge hun levde. Dette løftet holdt Gerd og hun forteller om
et søskenforhold som var fylt av
mye kjærlighet, omsorg og hjertevarme for hverandre.
David Renè hadde mange ferdigheter, og dette gjenspeilet seg også
i hans yrkesaktive liv. Han jobbet
som yrkesmilitær i 2 år, men veien
gikk videre i det sivile livet, og i
mange år jobbet han i forsikringsselskapet Vesta Hygea hvor han
også hadde ulike lederstillinger,
men drev også med salg.
David Renè hadde også ønske
om å gi ut bøker om salg og salgsteknikker og var kommet i kontakt
med et forlag som ville gi ut hans
bøker. Det var dette han ville
bruke sin pensjonisttilværelse på.
David Renè var gift to ganger.
Først med Sylvi Sørensen, og de
fikk sønnen David Gunnar. Andre
ekteskap var med Berly Ulvang og
de fikk barna Christian og Benedicte.

David Renè flyttet med sin familie til Sverige. og så etter hvert til
Danmark hvor de bodde i mange
år. Her ble han aktiv i Frimurerlosjen, noe han satte svært høyt.
Etter han skilte seg fra Berly Ulvang flyttet han tilbake til Norge
og bosatte seg i Fredrikstad. Her
var det lokalhistorie som opptok
David Renè. Blant annet så engasjerte han seg i venneforeningen
for restaureringen av D/S «Hvaler». Her kom alle hans ferdigheter
til nytte, og han arbeidet med
båten i mange år. De som kjente
han i dette miljøet forteller om en
engasjert og flink håndverker som
hadde mye kunnskap om kyst og
båtliv.
David Renè var også musikalsk,
og Jazzklubben her i distriktet ble
et sted hvor han fant seg til rette
og hadde mange gode venner.
De siste årene av David Renès liv
var preget av sykdom. Han fikk diagnosen kreft. Han fikk de to siste
ukene av livet bo på sykehjemmet
på Fjeldberg.
David René Davidsen sovnet
stille 70 år gammel. Et innholdsrikt liv var over – nå ventet den
gode hvile.
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Streken som markerer EU-grensen
I boken «Norra Bohusläns
övärld» Fra Svinesund til Smøgen som ble utgitt i 1980, skrives
det om skjærgårdsutposter med
kystdramatikk.

Forfatteren, Wilhelm Hansson fra
Uddevalla minner om både sjøslaget på 1100-tallet som avgjorde
striden om den norske kongekronen ved Holmen Grå ved innsei-

lingen til Strömstad, men også om
Karl XII sine bravader i grensetraktene.
Går vi til nyere tid er nok striden
om fiskerettighetene ved Grisebåene mest kjent.
Her var uenigheten stor: Både
norske og svenske fiskere mente
de hadde fiskerettigheter i farvannet.
Striden ble avgjort i Haag-domstolen i 1909 som bestemte hvor
grenselinjen mellom Norge og
Sverige skulle gå.
Grisebåene tilfalt Sverige og
Heia med Skjøttegrunn tilfalt
Norge. Og sånn er det den dag i
dag.
Det er mange som seiler på egen
kjøl som har undret seg litt over
den store, hvite streken i fjelllandskapet(bildet)på svensk side like
øst for Herføl.
Det er intet annet enn et overettmerke som er til for å fastsette
grensen i sjøen. På toppen kan vi
skimte varden.

Styret i Stiftelsen
D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers
venner

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å tavare på og gjenskape verdier knyttet til vår unike
kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten «Hvaler» er stiftelsens første og viktigste oppgave.

D/S Hvalers venner har som sin viktigste oppgave
å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette, og det jobbes med andre inntektsbringende
tiltak. Sammen med stiftelsen organiserer og utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.
Styret i venneforeningen består for tiden av følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, styreleder
Eivind Wiklund, nestleder
Knut S. Alnæs, sekretær
Gunnar Dahl, kasserer
Ole Jelstad, styremedlem
Ottar Hval Blekken, stiftelsens representant

Styret i stiftelsen består for tiden av
følgende medlemmer:
Ottar Hval Blekken, styreleder
Jan Arntzen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Tove Thøgersen, styremedlem
Kjell Bothne, styremedlem
Eine Wiklund, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem.
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Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 906 47 004
Internett: www.dshvaler.no
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Email: post@dshvaler.no
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