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MS Hvaler får sin identitet tilbake
Med god hjelp av Brattås A/S som
gjør en ekstra innsats for oss, blir
eksossystem ferdigstilt! Maskingjengen har fått på plass stempler,
topper og manifolder, og «lukket»
hovedmotoren. Livbåtdekkets
stålkonstruksjon er endelig
gjenoppbygget: klinket på
«gamlemåten», og på det nærmeste klart for legging av tredekket.
Mannskapslugarene er behørig grunnet, sparklet og malt og fremstår i all
sin prakt i skipets indre! Styrehuset ble
heist om bord for snart tre år siden.
Nå er dører montert, skilleveggen som
deler huset i styrehusdel og «bestikk»
på plass. Benkene i «bestikken» er
gjenoppbygget og tralverk i styrehusdelen snart ferdige. Frontvinduene
kan senkes og heises etter behov.
Alt blir som det var i 1948. Det betyr
«maskinglass» med kantsliping som

«Bestikken»

Styrhusdelen

Jon Olsen hos Olsen Glass har fått vite
var i bruk fra 1905 – 1970. Ja selv kittet
på vinduene blir av den «tidsriktige»
typen! Det ble nemlig ikke brukt hvitt
kitt, men en brunfarget type. Og Jon
har ringt land og strand rundt for
å finne en lokalleverandør. Jo, vi er

Styrhus

kjempefornøyde med innsatsen fra
dugnadsgjengen, leverandører, håndverkere og Riksantikvaren, som med
sin fagekspertise har vært en veldig
god rådgiver og veileder! Les mer om
fremdriften og mye annet i julenummeret av vår avis!

Motorrom

ETTERLYSNING
PREBEN VON AHNEN SCHEEN
SIDE 27

Mannskapsdelen
sett akterover

ÅRSMØTE
Se innkalling til
årsmøte 2018

SIDE 19

FARTØYVERN I VIKEN

Vi ser tilbake på et år med stor fremgang i våre arbeider på «Hvaler»: Livbåtdekkets stålkonstruksjon klinket. Styrhuset har fått dører og inventar. Stempler er på plass og hovedmotor
er lukket. Lense-system, eksossystem, brennoljesystem og av-lufting fra tanker gjenoppbygget.
Og ikke minst: mannskapslugarer og bysse gjenoppbygget med midler fra Sparebankstiftelsen
DnB. Nå er det ferdig malt!!
20 mann i snitt på dugnad ukentlig,
en voksende skare støttemedlemmer.
Og gryende interesse hos vårt lokale
næringsliv for å delta i en slutt-spurt
for finansiering av arbeidene: Glomma
Pall AS, Brattås AS og Storm Elektro AS
bidrar allerede. Kanskje vil flere være
med? Vi vet ikke, men vi håper det. Det
er jo plass til mange i vår båt! Og det er
fortsatt mye som skal gjøres før dagen
kommer da vi skal på vår første tur ut i
Hvaler-skjærgården. Planer for alt som
må gjøres har vi klare! Allerede før
årtusenskiftet fablet vi i dette prosjektet
om en snarlig oppstart av turer med
passasjer. Det var jo i overkant optimistisk. Nå er det nok en betydelig større
porsjon realisme i dette. Kanskje blir
Hvaler å se for egen motor under Tall
Ships Races i Fredrikstad 2019, om enn
ikke med passasjerer? Vi oppfordrer alle
som ønsker å bidra litt ekstra til dette
om å ta kontakt. Begeistringen for vårt
prosjekt er stor hos mange. Oppslag i
aviser, radio og TV denne høsten viser
det. – Vi må ta vare på spora fra de som
var her før oss, for de som kommer

etter oss, blir det sagt. Ja, det er vel sånn
vi tenker, at dette er viktig. Så vil vi at
våre barn og deres barn igjen skal være
trygge på at fotavtrykket faktisk er ekte!
MS Hvaler er et godt fotavtrykk i så
måte. Derfor inviterte vi to 5.klasser til å
besøke oss på Isegran på forsommeren
i år. Det ble en fin anledning til å vise
tradisjonshåndverk, og fortelle om
båtens betydning for levekår og kommunikasjon i våre kystområder. Når
elevene ved Plus-skolens båtbyggerlinje
besøker oss, får de undervisning og informasjon av håndverkere fra nasjonale
fartøyvernsentre som har oppdrag hos
oss. I kvalitetssikringen av vårt arbeid
har vi hatt – og har – et tett og fruktbart
samarbeid med Riksantikvaren. I tillegg
har de nasjonale fartøyvernsentrene
spisskompetanse som er avgjørende
for at sporene skal kunne leveres videre
uten å bli ødelagt på veien. I 2020 vil
Riksantikvarens oppgaver innen rådgiving og kvalitetssikring av fartøyvern bli
skjøvet over på de nye regionene. Men
det følger visst ingen ressurser med til
dette. Derfor må det forberedes, og re-

Informasjonsbladet som du nå sitter med i hånden er
mer innholdsrikt enn noen gang. Restaureringens fremdrift og lokal historie, er naturligvis faste artikler. Og i
tillegg denne gang også en historie fra en annen kant av
landet. Som nevnt ellers i bladet så er MS Hvaler 125 år
i år og uten våre trofaste medlemmer i venneforeningen
og ivrige sponsorer de siste 20 år, samt en entusiastisk
dugnadsgjeng, hadde nok MS Hvaler ikke vært der den
ligger i dag. Dugnadsgjengen jobber iherdig på mange
fronter, og er flere aktive enn noen gang.
I snitt 20 stykker møter opp hver tirsdag kl 09:00.

gionpolitikerne må ta dette ansvaret på
alvor allerede nå. Viken blir en betydelig
region for fartøyvern. Men det finnes
ikke noe nasjonalt fartøyvernsenter på
Østlandet som kan bistå region Viken.
Det nærmeste er Kristiansand, dernest
Hardanger. Et nasjonalt fartøyvernsenter på Østlandet, - gjerne i Fredrikstad - vil være en god støttespiller for
regionen. Og begeistringen for bevaring
og tradisjon kan holdes varmt også i
fremtiden. De som er praktiske utøvere
av fartøyvern vil oppleve at det offentlige forvaltningsansvaret ikke smuldrer
bort når riksantikvarens fagavdeling for
fartøyvern får andre oppgaver. Mulighetene for å bygge god kompetanse
regionalt er mange. Men de må gripes
tak i, jo før jo heller! Dette kan bli svært
godt for kystkulturen, og spennende for
fagmiljøene og næringslivet.

Som en tidligere leder av stiftelsen en gang sa: at uten
”Tordenskiolds soldater” vil ikke dette prosjektet bli
ferdig. Det ser vi klare eksempler på da mange i dugnadsgjengen har flere ”jobber” på gang. Jeg vil derfor
takke alle som er med å bidrar til restaureringen av MS
Hvaler. Og vil med dette ønske dugnadsgjengen, venneforeningens medlemmer, og alle våre sponsorer som gir
oss økonomiske bidrag og tjenester en riktig:
GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Per-Arild Andersen
Leder Stiftelsen D/S Hvalers Venner
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MS Hvaler - et populært mål
under Barnas Dag på Isegran
Ingen tvil om at MS Hvaler var et populært mål, både for unge og gamle, da Barnas Dag
ble arrangert på Isegran. En jevn strøm av unge og gamle besøkende dukket opp - og tok
det stolte fartøyet nærmere i øyesyn. - Kjempekult, synes trioen Gustav (6), Jonathan (6)
og William (8) som var høyt og lavt både ombord og på kaia.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Hvaler-gjengen hadde lagt forholdene
godt til rette for en opplevelsesrik dag.
Det gjaldt ikke minst for de yngre gjestene. Dagens prioriterte besøkende.
Trioen Gustav Bart Dehlendorff, Jonathan Grønli og William Grønli gyver
løs på utfordringene med stor iver.
Fargeblyantene kommer godt med i det
de skal fargelegge tegningene av MS
Hvaler.
- Denne ble kjempefin, synes Gustav i
det han viser fram sitt lille mesterverk.
- Joda! Ingen i den ivrige trioen gjorde
skam på MS Hvaler da oppgavene var
løst og tegningene lå klare på tegnebrettet.
Småkarene ser ut til å å være vel bevandret ombord og geleider den utskremte
journalist rundt om i alle kriker
ombord. De er heller ikke vanskelige
å be om å stikke hodene inn gjennom
livbøyen for et lite fotoshot. Ingen tvil
om at det ble en begivenhetsrik og
morsom dag for de tre kompisene.

Knutekunst

På dekket ombord på MS Hvaler har
Tore Haraldsen fra Hvalers venner
rigget sitt eget lille «klasserom».
På timeplanen står kunstens å lage
knuter av tauverk. Her snakker man
om noe av det mest tradisjonrike og
ramsalte innen sjømannskap.
Jacob Nicolaysen (7) tar fort til seg
lærdommen. Tore Haraldsen kommer
med råd, vink og forklaringer og vips
så har Jacob fått på plass både tre og
fire knuter som enhver sjømann med
respekt for seg selv må beherske.
- Kjempemorsomt! Det var ikke så
vanskelig som det så ut som, sier Jacob,

STORTRIVDES: Gustav Bart Dehlendorff (6), Jonathan Grønli (6) og William Peder
Grønli (8) stortrivdes med utfordringene de fikk da MS Hvaler viste seg fram under
Barnas Dag på Isegran.

med et tilfreds smil. Etter hvert blir
det kø foran «knutebordet» og Tore
Haraldsen får mer enn nok å henge
fingrene i.
Mellom slagene benytter mange av de

besøkende til å få seg noe å bite i og en
kaffekopp eller brus i «restauranten»
som er rigget til på kaia. Både pølser,
kaker og andre godsaker går ned på
høykant.
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«KNUTEPUNKT»: Tore Haraldsen fra Stiftelsen D/S Hvalers Venner
instruerer Jacob Nicolaysen (7) i kunsten å lage sjømannsknuter.
May-Britt Skaftnes bivåner undervisningen.

LANGVEISFARENDE: Grete og John Haynes er bosatt i
England. De tok turen fra Gretes tidligere hjemby Moss til
Fredrikstad for å ta MS Hvaler nærmere i øyesyn.

Langveisfarende gjester

Blant de mer «eksotiske» innslagene
blant gjestene finner vi ekteparet
Grete (80) og John Haynes (80) fra
Swanland utenfor Hull på den engelske østkysten.
De to traff hverandre for 43 år siden
da Johan var på norgesbesøk. Det ble
kjærlighet ved første blikk og kort
etter ble de to smidd i hymens lenker
- og bosatte seg i England.
Grete er egentlig fra Moss, men
var i oppveksten mye i Hvaler-skjærgården.
- MS Hvaler husker jeg godt. Da vi
fikk høre at båten lå her på Isegran
og ble pusset opp ble vi nysgjerrige
og tok turen. John er veldig interessert i det maritime og hadde svært
lyst til å se båten, forteller Grete.
- En praktfull gammel båt. Når alt er
ferdig blir det jo som et smykke. Det
er jeg sikker på, sier John som farer
rundt med sitt kamera og suger til
seg inntrykk. Ingen tvil om at norgesvennen trives i det maritime miljø
på Isegran.
Årets Barnas Dag kan ikke karakteriseres som noe annet enn svært
vellykket. Ikke minst fra de som
brenner for MS Hvaler sitt ståsted.
Det er ingen tvil om at svært mange
holder et øye på båten og ser fram til
at trossene kastes og båten igjen blir
å se i Hvaler-skjærgården. Og den
dagen nærmer seg. Helt åpenbart til
glede for mange.
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FLOTTE TEGNINGER: Gustav, Jonathan og William viser fram sine fargelagte tegninger
av MS Hvaler.

MANGE BESØKENDE: Det var ingenting å si noe på interessen for MS Hvaler. Mange
besøkende, både store og små, unge og gamle var innom for å se

.

Olav Sommerin, Torgil Johnsen og Ronny Karlsen.

Dugnad høsten 2017

Det største og viktigste arbeidet som dugnadsgjengen har gjennomført i høst er montering
av stålkonstruksjonene for livbåtdekket, montering av stempler i maskinrommet og maling
av mannskapsrommet.
TEKST: STEINAR HAUGSTEN

Det fine med dugnadsarbeidet er at det
er mengde av arbeider som skal utføres,
smått og stort, slik at alle kommer til
nytte, med og uten fagkunnskap. For
ved siden av de «store» arbeidene skal
det primes, snekres, skrues, ryddes,
bygges stillaser, nates, oljes, tildekkes
etc. Dugnadsgjengen deles gjerne inn i
grupper; maskingruppe, malergruppe,
snekkergruppe, etc. Snekkergruppa
har nå fått deler av Båthuset til snekkerverksted Når vi i tillegg har klart
å skape et hyggelig arbeidsmiljø hvor
alle blir sett er det bare å grue seg til
den dagen hvor båten står ferdig. Men
fortvil ikke. Da skal båten driftes, noe
som også krever en dugnadsgjeng. Det
etableres allerede i disse dager flere
maskinteam for oppgaver i maskinrommet under fart.

Jan Fagernes og Rolf Christiansen
monterer septere.

Livbåtdekket

Under stram og dyktig ledelse av Torgil
Johnsen er nå stålkonstruksjonen for
bæring av livbåtdekket ferdig montert.
Det har vært et møysommelig arbeid
før klinkerne fra Bredalsholmen fikk
avslutte denne del av jobben midt i
november. Både Torgil Johnsen, Knut
Alnæs, Ole Torp og Arne Olsen har
hatt mange diskusjoner om detaljene

og mange utgaver av styrkeberegninger
er sendt Sjøfartsdirektoratet før endelig
godkjenning forelå. Særlig interessant
for oss andre er å følge diskusjonen
mellom Torgil og Knut. De er ikke
alltid enige, like detaljorienterte og like
stae, men sluttresultatet er blitt bra.
Neste fase er legging av selve tredekket
til våren.

Maskinrommet

Det er et gjort et kvantesprang i
maskinrommet. Stemplene er nå på
plass under kyndig ledelse av Erik
Arnesen. Eksosmanifold og innsugningsmanifold er heist om bord og
montert og det er utført diverse sveisearbeider og rørarbeider. Ved siden av
Erik Arnesen styrer Ole Torp fremdriften i maskinrommet og lager tegninger
for alle de monteringer som skal gjøres
6

Leif Vegelbo maler gangen i forskipet.

Rolf ved monterte
septere til trappa.

fremover. I november/desember vil
firmaet Brattås utføre rørarbeider.
Fremover skal det gjøres arbeid og
koblinger til eksosanlegg, brennoljesystem, smøreoljesystem, kjølevannssystem, varmesystem, brann-og
lensesystem og startluftsystemn. Som
man forstår består maskinrommet av
mer enn hovedmotoren.

Mannskapslugaren

ovnsrør før vi kan si oss ferdig så langt
med mannskapslugaren.

Snekkergruppa

I mannskapslugarene er vi nå i sluttfasen med malerarbeidet som i likhet
med aktersalongen blir utført av Tom
Bart Hansen og Leif Vegelbo.
Også her er veggene malt i hvitt med
brune og grå dører og skapdører.
Nå står legging av linoleum på dørken
som utføres av Malermester Johannessen før vi begynner å montere
varmerørene inn til lugarene. Som vi
vet skal båten tilbakeføres til slik den
var 1948. Det har vært en nøtt å finne
ut av stopp i madrasser og hva slags
stoff som ble benyttet. Vi har gitt
oppdraget til Hardanger fartøyvernsenter å stoppe og trekke madrassene.
Det gjenstår nå noe blikkenslagerarbeid i byssa, montering av ovn og

Ronny Karlsen legger påleggssveis.
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Brødrene Trygve og Øyvind Larsen fra Bredalsholmen
dokk og fartøyvernsenter klinker livbåtdekket.

For å kunne montere stålkonstruksjonene for livbåtdekket måtte det lages
et stillas rundt hele akterdekket. Det
har vært en stort arbeid i seg selv som
har blitt utført av snekkergruppa under ledelse av Bent Bergmann. Renne
for styrearrangementet har blitt laget
og montert av Tor Christiansen.

Essa til naglene som blir varmet opp til
hvitglødende.

Videre arbeid

Styrhuset monteres fast i november/
desember. Isegran Fartøyvernsenter
innreder styrhuset med skillevegg.
Det er inngått avtale med elektrikerfirma som begynner arbeidet over nyttår.
Det elektriske anlegget om bord er
mildt sagt komplisert med en blanding
av 110 volt, 230 volt og 12 volts anlegg.
Over jul starter arbeidet med midtsalongen med legging av dørk.
Arbeidet i maskinrom fortsetter etter
ovennevnte plan. Snekkergruppa
begynner på mast, livbåtkasser, benker
m.m. De har arbeid frem til sommeren. Snekkergruppa består i hovedsak
av Tor Christiansen, Bengt Bergmann,
og Bjørn Sandhaug.

Ronny Karlsen og Tore Haraldsen lager luftrør
for tanker.

«Gutta i bua» Roger Hansen og Gunnar
Johansen.

Arne Johansen lårer stempler.

Arne Johansen rengjør motoren.

D/S «PULP»

«NESTEN SØSTERSKIP» TIL «HVALER»
«Hvaler» fikk på slutten av 1890-tallet to «nesten søsterskip» begge bygget på Fredrikstad
Mek.Verskted. Passasjerbåtene «Fredrikstad» og «Onsø».

ÅRET ER 1929. Pulp ligger i Sandesund klar for avgang tilHalden med sangere.

FORFATTER: EINE WIKLUND

D/S «FREDRIKSTAD» ble som
bygge nr. 53, levert i august 1897
til A/S Fredrikstad v/H.Helleland.
«Fredrikstad» hadde klasse * A1-K
i Veritas. Den målte 109 brt. og 53
nettotonn. Dim.var : 84.2ft X 18.1 ft
X 8.4 ft. (L.o.a. 88 ft.) Maskinen som
var en 2 cyl. Comp. ydet 28 nom.HK.
«Fredrikstad» fikk tildelt kjenningsbokstavene HCKF. Båten ble nå satt i
rute mellom Fredrikstad og Kristiania, i samseiling med Mosse-båten
D/S Glommen
Det var 3 ukentlige rundturer med
anløp av Larkollen og Moss underveis. Kaptein om bord var C.
Danielsen. Men ruten gikk ikke så
godt økonomisk. Kanskje var båten
for liten til så lang rute.

I november 1899 selges D/S «Fredrikstad» til The Kellner Partington
Paper Pulp Co. (Borregaard).
Nå blir båten bygget om til lastebåt
og får navnet D/S «PULP». All passasjerinnredning blir revet ut og det
blir 2 romslige lasterom i for- og akterskib. Båten måles om og den blir
109 brt. og 47 netto. Laste-evnen blir
ca. 100 tonn. Den utstyres også med
en kraftig slepekrok på akterdekk for
slep av lektere. Båtens hovedbeskjeftigelse blir nå å gå fra Melløs til
Kristiania med papir og cellulose, og
da vanligvis med en lekter eller to på
slep. Ellers brukes båten til forskjellige lystturer i helgene.Det var vanlig
at slik båter hadde passasjersertifikat.
I 1905 overtar Kapt. H.Christiansen
førerposten. Han har båten til ut i
1920-årene. Da overtar Einar Ped-

ersen fra Sarpsborg. Han har båten
frem til den forliser i 1938.
Like før nyttår 1938 skulle «PULP»
på sin vanlige tur til Oslo. Den skulle
hatt en lekter på slep, men det hastet
med denne lasten, så lekteren ble
liggende. Totalt var skibet lastet med
90 tonn cellulose. En del av lasten var
på dekk.

FORLISET

«PULP» gikk fra Melløs om
kvelden gjennom Vesterelven og
rundt Strømtangen. Været var ikke
stormfullt, men det var snøvær og
dårlig sikt. Da skibet neste dag ikke
ga livstegn fra seg, begynte rederiet
å engste seg. I første omgang trodde
man på maskinfeil, og at «PULP» var
gått inn til en uthavn. Losstasjonene
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nedover Vestfold-kysten ble varslet.
Men funn av vrakgods gjorde det
snart klart at det var skjedd en
ulykke. Teoriene var mange: Kollisjon, eksplosjon og grunnstøting
var de sterkeste antagelsene. Trolig
skjedde ulykken samme kveld som
båten hadde forlatt Sarpsborg. Det
første tegnet på vrakgods ble funnet
på vestsiden av fjorden. Skibets to
livbåter ble funnet ved Bastøy. Begge livbåtene var ødelagt som om det
hadde vært en eksplosjon. Det ble
satt i gang en omfattende leteaksjon. Borregaards slepebåt «Melløs»
var ute i flere dager. Det samme var
redningsskøyta «Johan Brunsgard».
Skipperen på «Melløs» hadde ordre
om øyeblikkelig å ta telefonkontakt
med Borregaard hvis det ble gjort
nye funn. Marinenes fly stasjonert i
Horten var også ute på leting. Etter
en ukes intens leting måtte ledelsen ved Borregaard innse at videre
leting ikke hadde noen hensikt.
Det ble holdt sjøforklaring 11.
januar 1939. Det gikk med 7 mann
ved forliset. De omkomne var:
Kapt. Einar Pedersen, 56 år,
fra Sarpsborg. Han hadde vært
ansatt ved Borregaard i 30 år.
Styrmann Andreas Fronth, 40 år,
fra Sarpsborg.
Rormann Kristian Jansen, 34 år,
fra Kråkerøy.
Dekksmann Odd Paulsen, fra Tune
Maskinist Hansen, fra Sarpsborg.
Maskinassistent Rolf Marcusen,
28 år, fra Borge.
Knut Gustavsen, 19 år, fra Borge.
Tre uker etter forliset fant to
alkejegere Kapt. Einar Pedersen
i strandkanten på Rauerkalven.
Lommeuret til Pedersen hadde
stoppet på kl. 19.35. Et tidspunkt
som stemte godt med tidspunktet
man trodde forliset hadde skjedd.
Han var godt kledd og hadde på seg
redningsvest. Lommeboka ble også
funnet på ham, og det ble regnet
som en sikker identifikasjon.
Likfunnet forsterket troen på at
båten var gått ned mellom Strømtangen og Rauøy. Det var området
9

PULP LIGGER PÅ SLIPP omkring 1905-10.

PULP VED SINGLØYA antagelig omkring 1920-30. Dir. Pedersen på Borregaard eide
Singløya. Og Pulp var ofte der med forsyninger.

ved Flateguri og sydspissen av
Rauøy som pekte seg ut. Her er
det meget dybt, og videre søk for å
finne og forsøke å heve skibet kom
ikke på tale. Sarpsborg Arbeiderblad antydet at det kanskje ble gjort
flere funn til våren, når snøen gikk.
Men intet mere ble funnet.
Kilder: Sarpsborg Arbeiderblad og
egne opptegnelser.

ETTERSKRIFT

Jeg har alltid interessert meg for
«PULP». Det kommer av at min
bestefar, Ole Jensen, var dekksmann
om bord på 1920-tallet. Mange år

senere var jeg skipper på tankbåten
«Kronos». Vi passerte daglig i disse
farvann, som «PULP» forsvant. Jeg
kom i snakk med noen Onsøy-fiskere, som fortalte at de trodde det lå
et skipsvrak mellom Storegrunn og
sydpsissen av Rauøy. Der var det
noen dype kulper som de stadig
satte fast fiskeredskapen. Etter at
jeg mønstret av «Kronos» var jeg
i Larkollen og snakket med noen
dykkere om dette. Men jeg fikk inntrykk av at det var liten interesse.
Kanskje blir «PULP» funnet en dag?
Hvem vet?

D/S BRUNO
1.750 t.dw

Fredrikstad Mek Verksted bygde i alt 7 båter for Fred Olsen før første verdenskrig. I tillegg
overtok Fred Olsen i 1921 ytterligere tre båter som FMV hadde bygd for Otto Thoresens
Spanskelinjen. I alt 10 båter bygd ved FMV har derfor seilt med Fred Olsens velkjente
skorsteinsmerke.

havner i Øst Norge. Kaiplassen i
London var gjerne ved Regents Canal.
Ellers gjorde den tjeneste i flere av
Nordsjølinjene. I nedgangstidene som
satte inn fra 1921 gikk den i opplag i
Kristiania i april, men kom i fart igjen
utpå sommeren.

FORFATTER: FINN G.
ENGEBRETSEN

BRUNO ble bygd som den femte av
de syv (Bnr. 128) og sjøsatt 8.juni
1909. Den ble overlevert til A/S
Bonheur (Fred Olsen), Christiania i
juli 1909.
Båten var utstyrt med en kullfyrt ildrørskjele med 3 fyrganger og kunstig
trekk, og en tresylindret trippel ekspansjons dampmaskin på 141 NHK
av verkstedets egen konstruksjon. Det
ga en fart på 9 knop.
BRUNO var en enkeltdekker, bygd
som en klassisk three island type med
bakk og poopdekk, og overbygg midtskips. Mannskapsbekvemlighetene lå
under poopen. Noe senere fikk den
også et dekkshus oppe på poopen.
Den hadde to luker på fordekket
og en akterut og var rigget med en
formast i akterkant av bakken, 2 bomposter med luftehatter foran overbygget, en mast i akterkant av overbygget,
og en kort mast på poopen.
BRUNO gikk inn i nordsjølinjene til
rederiet. I årene før første verdenskrig
seilte den hovedsakelig på England og
det fortsatte også under krigsårene.

EN ISLAGT ”BRUNO” etter en
strabasiøs tur over Nordsjøen i
november 1912.

Utallige kull og kokslaster fraktet den
hjem til østnorske havner.
I 1916 gikk disponeringen over til
Fred Olsen & Co. Christiania.
6.juni 1917 kolliderte den i Nordsjøen
med D/S ”Atlas”, og i skipfartsinspektørens anmerkningsrubrikk står det
anført at ”rorledningen brak”, men det
vites ikke om det skyldtes kollisjonen
eller forårsaket den.
BRUNO overlevde 1. Verdenskrig,
men ble disponert av britene på slutten av krigen. Den ble tilbakelevert
16.januar 1919 og seilte etter det
sammen med rederiets BRIO i rutene
på London og Garston fra Oslo og

BRUNO fraktet en norsk ”sølvskatt”
til London fra Kristiania 26.august
1925. Det var Norges Banks forsendelse av 768 kasser sølvmynter på hele
20 tonn til sitt deponi i England.
BRUNO hadde mang en stri tørn i
Nordsjøen i løpet av sine 24 år i Fred
Olsens tjeneste, og 25.november 1925
kom den ut i et overhendig vær på reise fra Rotterdam til Hafslund Karbidfabrikk i Sannesund med en kokslast.
Sjøen var så grov at kaptein Braarvig,
som hadde ført BRUNO siden før
krigen, mente de måtte kvitte seg med
dekkslasten. Annenstyrmannen og
tømmermannen pluss to matroser
jobbet med å løsne surringene på
fordekket. De to matrosene ble sendt
akterover for å hente noe verktøy, og
når de kom tilbake var både dekkslasten og de to andre skyllet over bord.
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Begge hadde surringer om livet, men
de forsvant i den frådende sjøen.
Båten kom inn til Fredrikstad 28.november med flagget på halv stang, og
med slagside og store sjøskader over
le. Blant annet var livbåtene slått ut
av krybbene og en tykk eikedør var
splintret av sjøen. Kaptein Braarvig
uttalte til avisene at han i sitt 40årige
liv til sjøs aldri hadde opplevd maken, og at han til sine tider ikke hadde
vært sikker på om skuta var over eller
under vannet! Alle om bord hadde
vært sikre på at de ville gå ned!
På vei fra Fredrikstad til Drammen
9.februar 1928 gikk BRUNO på
grunn sør for Missingene og fikk slått
av en propellvinge. Den gled over
og tok seg opp til Langgrunnen ved
Horten hvor den ankret for natten.
Den hadde ikke fått noen større
lekkasjer og fortsatte dagen etter inn
fjorden hvor den ble dokksatt ved
Akers Mek.
30.juni samme året falt en jungmann
over bord utenfor Hanstholm og
druknet. De var på vei fra Hook
of Holland til Halden da ulykken
skjedde i kuling med grov sjø og mye
slingring. BRUNO ble stoppet, men
det var ikke mulig å sette ut båt på

D/S «BRUNO» som finsk «Wikla» fra 1936.

grunn av den voldsomme slingringen. Man antok at jungmannen, som
var mindre sjøsterk, hadde falt over
rekka i de voldsomme overhalingene.
Fra 1.mars 1931 lå den i opplag i Oslo
og fikk etter hvert følge av en rekke
av rederiets skip. Først 20. november
brøt den opplaget for å settes inn i
Spanskelinjen, og gikk til Portugal og
Spania med avispapir. Den var tilbake
4.januar 1932 ved Langbryggen i Oslo
med vin og kork fra Portugal.
BRUNO ble solgt i juni 1933 til
Rederi AB Blidberg, i Gøteborg og
omdøpt TEMPO.
Solgt på nytt i 1936 til Wilke OY
(Antti Wihuri); Helsinki og gitt
navnet WIKLA. Den ble nok en gang
solgt, uten å endre navn, til Finska
Ångfartygs A/B, Helsingfors i 1941,

men ble så beslaglagt av tyskerne
15.september 1944 og disponert av
Lubeck – Wyborger Dampfschiffahrts
Gesellschaft i Lubeck for krigens
varighet.
17. mai 1945 ble den overtatt av
Ministry of War Transport, London
og solgt tilbake til Finland året etter.
I løpet av 1946 havnet den atter hos
Finska Ångfartygs A/B og fikk tilbake
sitt finske navn WIKLA.
På selveste julaften 1959 grunnstøtte
den ved Utø losstasjon på reise fra
København til Turku. Sterkt isskadet
ble den trukket av grunn 30.desember og slept til Turku hvor den ble
liggende. I mars 1960 ble 51 år gamle
ex BRUNO solgt til opphugging ved
Tykø Bruks A/B i Mathildedal.

SALGSEFFEKTER

«UT ÆLVA» KR. 1000,-

«VED HOMLUNGEN» KR. 3500,-

KALENDER FOR 2018
KR. 150,T-SKJORTER
DAME/HERRE KR. 200,CAPS KR. 150,-
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Glemte helter

Johannes Andersen fra Kråkerøy er en av våre gamle helter. Han seilte med en 23» seilsnekke over Nordsjøen til England 2 ganger og fikk den gangen stor omtale i landets aviser.
Seinere har han gått i glemmeboken, det er ikke mange som i dag har hørt om ham.
Rune Fredrik Andersen skriver historien i sin bok Nordsjøseileren. Vi gjengir med tillatelse
utdrag fra boka.
TEKST: THOR W. ERIKSEN

Barne - og ungdomsårene

Johannes Andersen ble født 17.
november 1891 på Kråkerøy. Han
var den yngste i en søskenflokk på 8.
Han vokste opp i «Kråkerøyløkka»
seinere Skogveien.
I området rundt Bjørneby Bruk var
det stort behov for boliger. Faren
Anders Johannesen, fikk tilgang
til billig kapp fra sagbruket, såkalt
murknubb. Med leire som mørtel
og bearbeidet sagflis murte han på
fritiden familiens «knubbehus» på
Kråkerøyløkka i nærheten av bruket.
Moren døde i 1899 og et stort ansvar
ble lagt på faren og barna som var i
alderen 8-12 år. Familien levde i fattigdom, men Johannes fikk begynne
på Smertu Skole som ble anlagt av
Halvor Bjørneby med henblikk på
arbeidernes barn.
Han klarte seg bra på skolen spesielt
var regning og sløyd interessant.
Det gikk ikke mange årene før pliktene kalte, han begynte å arbeide på
Bjørnebybruket.
Det ble et kjørkomment bidrag til
husholdningen.
11. august 1904 brant «bruket»
ned til grunnen. Alle hjalp til med
slukkingen, men ingenting hjalp.
Det så ut til å være en katastrofe for
alle, men tomta ble raskt ryddet og
Bjørnebybruket ble bygget opp igjen
på kort tid.
I 1913 ble «bruket» utsatt for en ny
brann. Denne gangen ble det ikke
bygget opp igjen.
Familiens hus lå noen steinkast fra
Nøkledypet, det smale sundet som
skiller Kråkerøy fra Isegran. Derfra
var det også kort vei til skjærgården

utenfor. Johannes fikk sjøen og båtliv
inn med morsmelken. Han lærte
seg å svømme i Isegranbukta og fikk
låne sin fars gamle eke før århundreskiftet. Han gjorde seg også kjent i
Hvalerskjærgården, helst alene.
Seilekunsten lærte han etter hvert og
turene ble stadig lenger, til familiens

store bekymring. Johannes Andersen
sto til konfirmasjon 7.april 1907. Det
var en milepel i livet. Av alder var
han en ungdom, men ble betraktet
som voksen og måtte forsørge seg
selv.
Han fikk plass som lærling ved
Glommen Mek. Verksted på Kråk12

erøy. Her lærte han mekanikerfaget
og fikk kunnskaper om skipsbygging.
Han var en eventyrlysten kar og
leste med stor beundring om Roald
Amundsen og Hans F. Dons som
fløy over Nordsjøen i 1912.
Han tenkte selv på å krysse Nordsjøen i en liten seilsnekke, det hadde
ingen gjort tidligere.
Dessverre fikk han et mageonde og
måtte opereres ved Rikshospitalet
i 1925. Heldigvis ble han gradvis
bedre.
I januar 1926 var planene om en
lengere seiltur klare. Han ønsket å
seile over Nordsjøen til Skottland og
deretter videre til Amerika. Forberedelsene foregikk i stillhet, Johannes
var en beskjeden mann som ikke
higet etter oppmerksomhet og
berømmelse.
Han måtte trene kroppen før reisen
og meldte seg inn i Fredrikstad
Turnforening.
Å skaffe en passende båt til turen var
ikke lett da økonomien var dårlig.
Det rimeligste tilbudet var på 800
kroner, i tillegg kom alt utstyret og
provianten til turen.
Til slutt fant han en snekke på
Spjærøy. Den sto landfast i fjæra og
var i dårlig stand, men Johannes
mente at den kunne repareres. Han
fikk kjøpt båten for 70 kr av kapt.
Christiansen på Tredal, det var også
med riggen.
Snekka ble ved hjelp av Hvalerfolk
trukket 200 m over isen og deretter
slept til Nøkledypet på Kråkerøy.
Han satte i gang med reparasjonsarbeidene med en gang, men oppdaget
fort at både spanter og kjøl var full
av råte. Halvparten av alle naglene
var rustet i stykker.
Snekka var også bare 23-24 fot lang,
det var i minste laget.
Da arbeidene var godt i gang gled
han på isen og et huggjern skar
nesten av senen på høyre hånds lillefinger. Det verste synes han selv, var
likevel at han ved påsketider ble syk
og ikke kunne gjøre noe som helst.
Etter hvert ble han bedre og arbeidene kunne fortsette, men tidspla13

nen var forskjøvet. Nå arbeidet han
både natt og dag for å bli ferdig.
Trematerialer fikk han ta i skogen
hos gårdbruker Femdal på Kråkerøy.
Da båten var ferdig måtte han konsultere en fagmann, han spurte den
kjente båtkonstruktøren Bjarne Aas
til råds.
I midten av juni var båten ferdig og
utstyrt med bakkdekk foran og bak.
Johannes kalte snekka for «Tredalsnekka»
Han hadde holdt planene hemmelig,
men etter hvert var det flere som fikk
kjennskap til turen og frarådet ham
å reise da det var for farlig. Johannes
var en bestemt mann og lot seg
ikke rokke. Folkesnakket vokste og
en dag sto en mann fra lensmannskontoret på døra og sa at han fikk
forbud mot å reise da en slik tur ville
være rene selvmordet.
Johannes svarte at han var en fri
person og at det ikke var noe forbud
mot å seile i åpen snekke. På Fredrikstad Politistasjon søkte han om
pass og oppga bestemmelsesstedet
som «Amerika på ferietur»
Han slepte snekka til Femdalsundet
på Kråkerøy. Det meste av utstyret
var på plass og han gledet seg til å
seile ut på sjøen.
Provianten besto av div. hermetikk,
50 tørre loff, en del skonrokker, kjeks

og en kasse hermetisk melk, 300 l
vann, 5 kg meierismør, 8 kg svisker
og 5 kg havregryn. Dessuten litt
spekepølse, sukker, salt og kakao.
Onsdag 30. juni 1926 dro han
ut gjennom Kråkerøyholmene i
strålende vær. Praktisk talt uten
seilerfaring dro den 35 år gamle Johannes av sted. Kursen ble lagt mot
Færder og videre mot Jomfruland.
Dagene gikk i nesten vindstille vær
og fremdriften var dårlig. Han spiste
bl.a. kokt makrell, poteter og svisker.
Han hadde et spritapparat til å koke
med, det var samme type som ble
brukt i datidens redningsbåter. På
kvelden etter 3 dager passerte han
Oksøy fyr og kursen ble satt mot den
engelske kanal.
På søndag ville han lage seg en bedre
middag, da sviktet kokeapparatet.
Han gjorde mange forsøk på å reparere det, men lykkes ikke. Resten av
turen måtte foregå uten kokeapparat.
Utover ettermiddagen frisknet vinden og ble meget sterk. Han måtte ta
rev i seilene og ble etter hvert gjennomvåt til tross for oljeklærne.
Mandag 5. juli løyet vinden og sola
ble plagsom. Han hadde mistet lua,
ble solbrent og fikk sår rundt munnen. Så kom uværet igjen, snekka
tok bølgene bra, men etter hvert ble
det dramatisk. Drivankeret holdt

ikke og båten ble delvis fylt med
vann. Tretthet og sult tok etter hvert
over og han måtte til slutt binde seg
fast til tofta for å få litt søvn. Han tok
en presenning over seg og ba Fader
Vår.
Ut på formiddagen dagen etter løyet
vinden og snekka kunne igjen seile
videre, den hadde bestått prøven i
uværet.
Almanakken viste 7. juli været var
fint, men Johannes hadde sår rundt
munnen og det var vanskelig å spise.
Saltet på sjøen gjorde ikke problemet
mindre.
Fredag 9. juli kom uværet tilbake.
Det var lyn og torden og regnet
fosset ned.
Han passerte noen trålere som ville
hjelpe, men Johannes takket nei.
Uværet passerte, men nå kunne han
til stor bekymring se at snekka var
lekk. Vannet kom inn og den måtte
øses hver time. Han måtte innse at
snekka var for gammel og dårlig.
Nå måtte planene gjøres om og turen
til Amerika skrinlegges. Det viktigste var å berge seg selv og båten til
England. Han måtte sove i bunnen
på båten for da ville vannet vekke
ham når det steg.
Etter mange hendelser og møter med
andre skip sa Johannes nei til all
hjelp. Han ville til London, men kom
aldri så langt. Torsdag 15. juli satt
han kursen mot Cross Sands fyrskip.
Vinden var fortsatt ganske frisk.
Han hadde et sterkt ønske om å
berge seg selv og snekka, men den

tok stadig inn mer vann.
Til slutt fikk han navigert seg
mellom sandbankene og inn til
Lowestoft. Det var i grålysningen 16.
juli etter 16 døgn i sjøen. De to siste
dagene hadde han nesten uavbrutt
betjent lensepumpa og var helt
utslitt.
Johannes ble værende i Lowestoft en
tid, han tenkte på å selge snekka for
å få penger til hjemreisen, men prisen han kunne få var alt for lav. Til
slutt bestemte han seg for å reparere båten selv og seile den hjem til
Fredrikstad. Han fikk kjøpt blyplater,
kobberstift, tjære og drev hos den
lokale jern- og skipshandleren.
Først onsdag 28. juli, etter 3 forsøk
synes han båten var tett nok til å
forsøke Nordsjøen enda en gang.
Han fikk mange advarsler og tilbud
om båttransport hjem, men Johannes var ikke til å rokke.
Han lot seg heller ikke stoppe av
været, det blåste stiv kuling fra nordost da han dro av gårde.
Kursen ble satt mot Ryvingen fyr
i Norge. Han måtte raskt reve seil,
snekka rullet voldsomt og han ble
gjennomvåt og frossen. Glasset ble
knust i lanternen, vinden og bølgene
bare økte på. Loffen var blitt muggen
og han måtte suge vann med en
slange fra vanntanken.
Lørdag 31 fortsatte kulingen og han
oppdaget at båten igjen var lekk.
Søndag morgen løyet vinden, men
nå kom tåka. Som tåkelur brukte
han en liten trompet han hadde

kjøpt hos en skipshandler i Fredrikstad for kr. 3,50. Da sikten etter
hvert ble bedre fikk han land i sikte,
men han forsto snart at det ikke var
Norge. Han hadde kommet til Danmark og revene utenfor kysten var
trolig Jyllandsreven hvor mange skip
hadde forlist i årenes løp.
Vinden var nå løyet helt og snekka
bare drev omkring. Etter en tid fikk
han praiet en fiskebåt, de fant ut
at kompasset var helt feil med 6-7
streker misvisning. Av og til sto det
helt stille.
Han fulgte med fiskebåten til Esbjerg
der han fikk et bad og rene klær,
mens han var gjest hos skipper
Jensen.
Mandag 9. august dro han videre,
loffen var muggen, men det sa han
ikke noe om. Han hadde ikke penger
til å kjøpe mer proviant.
Været var fint i starten, men det
varte ikke lenge. Et voldsomt uvær
med torden holdt på å kaste ham på
land, det var sekunder om å gjøre før
han ble hadde gått i brenningene på
den danske vestkysten.
Han seilte etter hvert ut i Skagerak
og passerte Ytre Møkkalasset og
Lyngør fyr. På natten måtte han sove,
men det ble dyrt. Båten drev tilbake
og han havnet igjen ved Ytre Møkkalasset. Uværet kom igjen og han
drev til slutt inn ved noen holmer
utenfor Lyngør.
Mandag 14. august seilte han ut igjen. Han hadde ikke lyst til å gå inn
i Kråkerøyholmene på natta, kursen
ble derfor satt mot Færder.
Søndag 15. august seilte han inn i
Femdalsundet på Kråkerøy. Han fikk
en hjertelig velkomst av hyttefolk og
andre fremmede.
Johannes Andersens sjøferd hadde vakt oppsikt både i innland og
utland, det ble store avisoppslag over
alt. Han ble bedt om å seile snekka
til Fredrikstad, men han godtok bare
å seile den til Nøkledypet. Som den
beskjedne mann han var ønsket han
ikke for mye oppmerksomhet.
Noen år seinere la han ut på en
dramatisk seiltur igjen, det blir
«fortsettelse i neste nr.»
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Akerøy fort, slekten Schrader
og MS Hvaler
Når vi kjører ut Asmalsundet og retter blikket vestover idet vi passerer Brattestø, dukker
det opp et majestetisk byggverk på en liten holme: Akerøy fort. Mange har sikkert stilt
spørsmålet: Hvorfor bygge en festning helt her ute i havgapet?
TEKST: ROLF E. CHRISTIANSEN

For å finne svaret, må vi gå noen
hundre år tilbake i historien. Siden
den nordiske 7-årskrigen 1563-1570
hadde Danmark-Norge og Sverige
jevnlig vært i tottene på hverandre.
Selv om Danmark-Norge militært
sett kom relativt greit ut av flere av
bataljene, gikk det derimot svært
dårlig når fredsslutningene skulle underskrives. Verst gikk det ved freden
i Roskilde i 1658, da Danmark-Norge
måtte avstå det, gamle norske landområdet Båhuslän med festningene
Båhus og Carlsten ved Marstrand, til
Sverige. Dessuten Halland, Skåne og
Blekinge. Som en kompensasjon for
Carlsten, ble det gitt anledning til å
bygge et kystfort ved Akerøy utenfor
Fredrikstad, først og fremst for å
beskytte den viktige havna på innsiden, ikke bare mot fiendtlige krigsfartøyer, men også mot bl.a. svenske,
tyske, franske og skotske kapere.
Fortet ble påbegynt i 1663, samtidig med Fredrikstad festning, og
inngikk administrativt og militært
som en del av denne og i Christian
IV´s forsvarsplan for den norske
kyst. Salige Christian fikk imidlertid
aldri gleden av å se det nye fortet,
for han utåndet i 1648. Utbyggingen
skjedde klattevis, og det skulle ta
hele 82 år før fortet var ferdigstillet.
Det var tidvis i meget dårlig stand,
spesielt i andre halvdel av 1700-tallet. I 1755 hadde man ikke engang
krutt til å besvare salutter, og i 1779
var det ingen operative kanoner på
fortet, så da en fransk kaper med 22
kanoner tok seg inn på havna pga.
kontrær vind i følge kapteinen, måtte
man akseptere dette. Heldigvis dro
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AKERØY FORT. Foto: REC 2017

kaperen igjen etter et par dager. Det
var kommandanten ved Fredrikstad
festning, generalmajor Johan Caspar
von Cicignon, som også stod for
utformingen av Akerøy fort. Vi kjenner igjen den karakteristiske formen
på muren som omgir fortet etter
bastionprinsippet, og med et tårn
-donjonen - med et batteri på inntil
16 kanoner. I tillegg ble det anlagt et
nordre batteri, et søndre batteri og et
lavt batteri. Innenfor murene var det
ferskvannsreservoar, vaktstue (corps
de garde), kommandantbolig og
kaserne.
På toppen av Storøya ble det anlagt
et firkantet, lite byggverk i sten kalt
redutten (muligens av fransk redoute
(feltbefestning). Herfra er utsikten
langt bedre enn på den lave festningsholmen eller Klippen som den
lokalt også kalles. «Redutten»har
derfor kanskje simpelt hen vært en
vaktpost. Det ble aldri løsnet skarpe
skudd mot noe skip fra Akerøy fort,
bare salutter og enkelte varselskudd.

Likevel, ved sin blotte eksistens,
representerte festningen en advarsel
til fiendtlige skip , samtidig som den
skapte trygghet for egne og andre
fartøyer med vennlige hensikter
som søkte ly i havnen. Militært fikk
Akerøy fort sin største betydning
under Den store nordiske krigen
1709 - 1720. Ved siden av Stavern var
havna ved Akerøya den Tordenskjold
oftest benyttet seg av.
Hvordan artet livet seg her ute, på et
lite fort på en liten holme med inntil
150 manns besetning, der tiden i det
alt vesentlige gikk med til vakthold
og de daglige, praktiske gjøremål,
med liten kontakt med omverdenen?
Om sommeren kunne det naturlig

«REDUTTEN» på Akerøy. Foto: REC

nok være trivelige dager med fiske,
sanking av fugleegg og en og annen
dukkert. For mange ble likevel
oppholdet en psykisk påkjenning,
spesielt i vinterhalvåret. Det forekom
rømninger og vi hører om konstabel
Elling Svendsen som pga. melankoli
og at han var frastjålet mange av sine
eiendeler, gjorde et klossete forsøk på
selvmord. Han ville sprenge seg seg
selv og en av kanonene i lufta, men
ble stanset før lunta var utbrent. Han
ble først dømt, men senere benådet
pga. ellers plettfri vandel og sendt til
behandling i København.
Fra gammelt av var Akerøy med
Storøya, Festningsholmen og Vesleøy
kongelig eiendom. Kommandanten
på fortet fikk rett til bruk av eiendommen på Storøya for seg og garnisonen mot å betale skatt av jorda
og holde husene ved like. Så langt vi
kjenner til, var det 17 kommandanter
på Akerøy fort, ikke alle like pliktoppfyllende i tjenesten. Flere så det
nesten som en forvisning å bli plassert her ute i havgapet, langt fra folk.
I så måte er kommandant Wüllner
(1773-1781) et godt eksempel. Han
ble da også frabeordret stillingen.
Selv om forholdene kunne være
traurige, gikk livet sin naturlige og
lystelige gang også her ute. Det fødtes
mange barn på Akerøy. Således fikk
kommandanten i 1739, major og baron Mogens Holck og frue, 6 barn her.
Nå nærmer vi oss den slekten vi skal
se litt nærmere på, nemlig Schraderslekten- en slekt som har satt varige
og betydningsfulle spor etter seg i
hvalersamfunnet. Vi går inn i historien med kommandanten på Akerøy
fort i 1766, kaptein Carl Bremer, død
1771. Han hadde 28 barn fra sitt 1.
ekteskap + 7 barn i sitt andre med
prestedatteren Else Sophie Lange fra
Tune. Eldste datteren, Anne Sophie,
ble gift med løytnant Fredrik Sechmann von Schrader.
Elisabeth Schrader Kristiansen
forteller: «Da kystmuseet hadde en
historisk vandring på Akerøya, fikk
vi se et kart over fortet innvendig og
der var soverommet til kommandan-

HANS JULIUS
SCHRADER
skipper 1892 - 1905

ten merket av og da tenkte jeg: Her
i dette rommet på en øy i havgapet
midt inne i festningen fødte min tipp
tipp oldemor Anne Sofie Bremer sju
barn. Det ga meg en spesiell følelse!»
Løytnant Schrader, premierløytnant fra 1766, overtok det militære
ansvaret for fortet etter sin svigerfar
i 2 perioder: 1771 - 1773 og 1781 1788. Schrader fant seg vel tilrette
på fortet. Både han og hans kone ble
omtalt som «særdeles brave folk.»
Da han tok avskjed i 1788 «forundtes ham Commandant Chargen paa
Agerøen at forvalte paa samme
maade som hidintil», og han fikk
kapteins grad og 100 riksdaler i
årlig pensjon. Han døde på Akerøy i 1794. Generalitetskollegiet i
København hedret «denne brave og
pligtopfyldende offiser ved å resolvere (bestemme) at posten foreløpig
skulle stå ubesatt og bestyreres av en
offiser fra garnisonen i Fredrikstad,
slik at enken kunne bli boende i
kommandantboligen og beholde de
revenantsbons (goder) som mannen
hadde hatt, mot at hun for en billig
penge skulle holde fungerende sjef
med kosten.
Fredrik og Anne Sofie fikk 7 barn
på Akerøy. Ved sin manns død satt
Anne Sofie igjen med 6 barn i alderen 9 - 1,5 år. Det fjerde barn i rekken,
Hans Joachim Vendel Schrader, ble i
1810 ansatt som månedsløytnant ved
kanonbåtflotiljen og telegrafist på
Holtevarden. Sommeren 1814 hadde
han kommandoen på en båtene i
Herfølrenna. Hans mor ble boende

HANS RAGNVALD
SCHRADER
skipper 1905 - 1933

på Akerøy til 1802, hvoretter hun
bygslet enkesetet Brekke på Kirkøy
og bodde der til sin død i 1835.
Her forlater vi den militære grenen
av slekten Schrader. I 70 år av D/S
(MS)«Hvalers» 86-årige historie som
rutebåt, var en Schrader skipper, 3
i alt. De satt også i flere perioder i
styret for Hvalerselskapet. De har
alle ved sitt ansvar og sin påvirkning
vært en stor del av båtens historie.
Vi begynner med Hans Julius
Schrader, f. 1839, D/S Hvaler`s
første skipper. Han var bare 9 år da
hans far Hans Joachim forliste med
en losbåt i 1848 og omkom. 12 år
gammel dro han til sjøs som kahyttsgutt for å tjene penger til familiens
underhold. I en samtale sommeren
1905 uttalte han til en journalist
«Det vi har lært har vi lært av svenskene». Hans Julius var i mot unionsoppløsningen, en mening han i 1905
delte med kun 183 andre ved valget
i august. Han ble da også møtt med
råtne egg på kaia i Fredrikstad. Han
ble tvunget til å gå av, og overlate
«roret» til sønnen Hans Ragnvald.
Hans Julius Schrader døde i 1922, 83
år gammel.
Hans Ragnvald Schrader ble født
1874. Han giftet seg med Marie Barbara Brenne fra Kile i 1904. Hun var
født i 1876. De fikk to sønner; Hans
Petter (1906) og Rolf Jacob (1911).
Hans Ragnvald kjøpte Kilemyren i
1906, Han overtok som skipper på
M/S Hvaler i 1905, som nevnt ovenfor, og førte den til sin død i 1933.
FORTS.
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bedre forståelse av dens store betydning for hvalersamfunnet.
Også Lars Kristiansen, Elisabeth´s
mann, har vært til uvurderlig hjelp
som vår rådgiver mht malerarbeidene.
Hvordan gikk det så med Akerøy
fort?
I 1807, da Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene,
vurderte generalkommandoen at
fiendtlige styrker ville kunne erobre
fortet før styrker fra Fredrikstad
festning kom til unnsetning. Fortet
ble derfor demolert (nedlagt), besetningen evakuert og alt utstyr og
materialer transportert vekk. I tillegg
ble donjonen og murene sprengt i
stykker.
I 1883 ble restene av fortet brukt som
mål for øvelsesskyting av den norske
marine. Det var derfor et totalt
sønderskutt fort, en ruinhaug så å
si, en entusiastisk gruppe personer
med ukuelig pågangsmot , i 1962
bestemte seg for gjenreise. I dag er

fortet langt på vei restaurert ved hjelp
av økonomisk støtte både fra private
og offentlige instanser. I samarbeid
med Hvaler kommune står «Akerøy
forts venner «for vedlikehold og publisitet, bl.a. annet gjennom den årlige
Akerøy fort-dagen i august.
Fortet er et unikt kulturminne innen
fortifikasjonsbyggingen i Norge.
Det påligger oss både som nasjon
og enkelpersoner å bevare dette
kunstverket for kommende generasjoner, men også minnes i ærbødighet
de mennesker som der ute gjorde
sin plikt mot fedrelandet og beredte
grunnen for vår frihet i dag.

Kilder: Elisabeth
Schrader
Kristiansen
Akerøy-brevene
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Rolf Jacob Schrader var tredje og
siste generasjon Schrader som ble
skipper på Hvaler. Han var først
fyrbøter og seinere styrmann. Han
førte båten fra 1935 til 1963, da
han etter lang betenknings tid altså
ble skipper, først på Hvalerfergen
I og deretter på Hvalerfergen II. «
Som hans datter», sier Elisabeth
Kristiansen Schrader, «kan jeg godt
huske at han hadde kvaler ved å
forlate «Hvaler», jeg tror han følte
at han sviktet båten». Han døde i
1989, samme år som Hvalertunnelen
ble åpnet. M/B Hvaler har forlengst
avsluttet sin ærerike tjeneste i Hvalerskjærgården. En ny tid tok over.
Men båten skal leve videre. Her har
Elisabeth Schrader Kristiansen vært
en meget viktig kilde til informasjon,
ikke minst med hensynet til båtens
interiør. Dessuten publiserer hun sin
fars unike logg fra tiden som skipper
på M/B Hvaler. En båt er ikke bare
materie. Den er også ånd og historie.
Loggene fra M/B Hvaler knytter oss
nærmere til båtens virke og gir oss en

TRY
KKERI
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Rolf Schraders loggbok
- isvinteren 1947

Denne vintermåneden er kald og vanskelig for kommunikasjonen mellom Hvaler og Fredrikstad.
Man kan bare bli imponert over innsatsviljen/stå på innsatsen som mannskapet på «Hvaler»
viser. Passasjerene står på iskanten og fryser, venter på rutebåten. Timer på timer stanger man
is for å få last og folk ut og inn i øyriket. Det er vanskelig å sette seg inn i arbeidsdagene som
her blir beskrevet. Jeg husker noen episoder og at faren min ble borte over natta, var ute og
«brøt is» Hjemme på Ed kunne vi høre «Hvaler»s spesielle motorlyd når den brøt opp isen over
Singløyfjorden, «innafor» som vi sa. Denne måneden med is og isbryting er over årene ikke
enestående.
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Fredag 21. februar
Still klar -20 grader. Vi går fra
Nedgårdsgrunnen kl 0700. Vi
ankom byen kl 1115. Isen var
svær i Løperen og råken blir for
trang. Vi går ruten ut og tilbake
til byen og legger opp om aftenen.
Vi kom til byen kl 2145.
Lørdag 22. februar
Stille -21 grader. Vi gjør klart
og reiser hjem med drosje til
Botnekilen. Det er veldig kaldt.
Søndag 2. mars
Stille – 20 grader. Det holder seg
kaldt hele uken. I dag begynner
«Eik» og «Fredrikstad» å bryte
opp Løperen. De kom til
Belgbåen søndag, mandag rakk
de Filletassen
Mandag 3. mars
Skiftende bris klart, pent vær.
Vi reiser til byen alle mann.
Jens Larsen har vært opp og fyrt
opp. Han har vært istedet for
Marensius Arntzen som har vært
syk. Marensius kom igjen idag.
Jens reiste hjem.
Tirsdag 4. mars
Sydvest bris, dreien nordvest midt
på dagen. Vi går fra byen kl 1230.
Vi kom til Belgen kl 1530, da røk
kamhjulet på styreapparatet i to.
Vi bakket opp for å stange, roret
tørna i iskanten og hjulet sprakk.
Vi fikk reparert med bolter og

skrudde det sammen igjen. Vi
var ferdig kl 1830. Vi la oss til å
vente til «Fredrikstad» og «Eik»
fikk stanget seg opp igjen. Da var
kl 0200 natt til onsdag. Vi gikk
da til iskanten ved Skipstad og la
oss.
Onsdag 5. mars
Nordost svak vind -12 grader. Vi
begynner i Skibstad kl 0730. Vi
går om iskanten ved Kirkeskjær
og Møren. Vi ankommer byen
kl 10. Lite passasjerer og last.
Utover går vi helt til ? kost og
setter i land passasjerer til Herføl.
Vi går tilbake til Løperen og
legger oss. Vi går hjem og er
hjemme kl 2040. Anmerkning!
Da vi skulle passere Norfolk.
(båt??) måtte vi stange oss frem
da isen hadde skrudd seg opp
ved siden av dem. Vi fikk noen
bulker i skutesiden.
Torsdag 6. mars
Nordostbris, - 12 grader. Jeg går
hjemmefra kl 12 og er ombord kl
15. Vi går til Storesand kl 16, og
bryter oss inn til Gyltekosten og
legger oss der om natten.
Fredag 7. mars
Nordost bris, -16, klart. Det
er veldig kaldt på isen for
passasjerene. Vi hadde ca 25
pasasjerer til byen, lite last. Vi var
i byen kl 1030. Løperen er nå klar
til Lilleløperen, men derfra og til
Belgen var råken fæl. Vi møtte

isbryteren ved Ingerholmen. Vi la
oss ved Gylte om aftenen. Vi kom
hit kl 17.
Lørdag 8. mars
Nordost, frisk bris. Isen begynner
å løsne om morgenen. Vi gikk
ruta til byen. Løperen er fæl
oppover. Vi kom til byen kl 1030.
Utover stanget vi oss fra Øsa inn
forbi Homlungen fyr, isen var
ca 12``.
Søndag 9. mars
Nordlig bris – 9 grader. Vi
begynte å stange kl 18 og kom
tvers av Borholmen lykt kl 2045,
vi stanget 120 ganger for å nå dit.
Mandag 10. mars
Nordlig bris, - 12 grader. Vi går
ruten fra Borholmen og Løperen
opp. Vi ankom Fredrikstad
kl 0930, endel passasjerer. Vi
legger oss ved Borholmen om
aften.
Tirsdag 11. mars
Vekslende vind, - 12. Vi begynner
å stange is kl 16. Vi stanger inn
til Kjerringholmsundet. Det
var svær is. Vi kom tilbake til
Borholmen kl 21.30.
Onsdag 12. mars
Sydvest, frisk bris, som dreier
nordvest. Vi hadde en del
passasjerer og last til byen. Vi dro
med oss to fiskeskøyter til byen
fra Lilleløperen. Vi kom til byen
kl 10. Vi la oss ved Borholmen
om aftenen.
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Torsdag 13. mars
Stille, klart og pent vær, varmt på
dagen. Vi måtte gå kl 1730 for å
bryte løs Vesterø, men da vi kom
til Skibstad var den alt ute og vekk.
Vi gikk da til Helgeskjær og fikk
med oss Teodor Dahl og gikk inn
sønnenfor Helgeskjær og kom
forbi Granholmen. Vi la oss ved
Borholmen kl 1930.
Fredag 14. mars
Stille, klart -14 om morgenen,
mildt på dagen. Vesterø hadde
bøyd rorstammen i går da den
brøt seg ut fra Skibstad. Vi hadde
ca 50 passasjerer til byen, og en
del last og passasjerer utover. Vi
er nå nesten inne ved Bakkeskjær
i Bølingshavn. Da vi kom til
Bølingshavn stanget vi en time.
Vesterø ligger ved Fredrikstad
Mek Verksted og reparerer.
Lørdag 15. mars
Sydvest bris -13. Vi hadde ca 70
passasjerer til byen, utover noen
ferre da Vesterø gikk ruten til Sand
og Rød. Vi gikk utenom Viker og
legger oss ved Nedgårdsgrunn om
aftenen og sykler hjem.
Søndag 16. mars
Sydvest, frisk bris på formiddagen,
lett snøvær. Jeg kom ombord kl 21.
Mandag 17. mars
Nordost bris, litt snø. Vi går ruta
til byen ca 60 passasjerer begge
veier, lite last. Vi stanget oss inn
til Skibstadsand om morgenen og
Skjærhalden om aften.
Tirsdag 18. mars
Stille, klart, pent vær -16. Jeg går
ombord kl 19.
Onsdag 19. mars
Nordost bris – 4 grader, overskyet.
Vi hadde ca 70 passasjerer begge
veier, en del last. Vi kom tilbake til
Skjærhalden kl 1810. Da vi la til i
Skjærhalden puffet vi til et isflak
som drev bort på brygga til Nils
Eilertsen så den falt ned. Jeg sykler
hjem.

19

Torsdag 20. mars
Still, litt snø -20 grader om
natten. Jeg går ombord kl 19,
bruker skiene.
Fredag 21. mars
Stille, overskyet oppholdsvær.
Vi går ruten til byen. Vi
hadde ca 40 passasjerer. Om
aftenen går vi rett til Herføl
og Gravningsund med last. Vi
kom tilbake til Skjærhalden 2040.
Lørdag 22. mars
Stille, overskyet. Vi hadde ca 45
passasjerer til byen og 50 ut. Vi
kom tilbake til Skjærhalden kl 18.
Søndag 23. mars
Stille, overskyet, + 3 grader.
Jeg går ombord kl 18. Vi
begynner å brekke is oppover til
Gravningsund, vi kommer tvers
av Holkeskjær kosten og stanger
innover til Nedgården tvers av
Hvalodden, vi slutter å bryte is kl.
23 og legger oss der.
Mandag 24. mars
Sydost bris, overskyet, tåke på
ettermiddagen. Da vi var ferdige
med ruten begynte vi å stange
oppover til Gravningsund. Vi
kommer forbi Sverrekosten og
legger oss i Skjærhalden for
natten.
Tirsdag 25. mars
Sydlig bris, overskyet. Jeg er
hjemme til over middag. Vi skal
gå og stange is ned til Herføl og
Nedgårdsbrygga. Da vi skal stange
ved Tarholmen går roret over i
borde og segmentet over stop(?)
på akterdekk og kamhjulet på
styreapparatet går i stykker. Vi går
da inn i isen ved Gilbergodden og
sender bud etter Nygård og kobler
direkte styring. Vi var ferdige kl
0100 på natten.
Onsdag 26. mars
Sydvest bris, klart, fint vær, mildt.
Vi går ruten til byen med ca 40
passasjerer og det samme ut,
lite last. Vi får låne rorstativ på
Glommen Mek. Vi tar det med
utover og legger oss i Skjærhalden.

Torsdag 27. mars
Nordost bris, -1 grad om natten,
pent på dagen. Harald Nygård
monterer styreapparatet. Han var
ferdig kl 18. Vi går da og bryter is
nedover til Herføl. Vi kommer så
langt som til Saueholmen og snur
og går til Nedgården. Vi stanger
inn til brygga. Vi var ferdig kl 23.
Fredag 28. mars
Stille, pent vår. Vi går ruten til
Sand og Vesterø overtar der
og går til byen. Vi går bort og
bryter is i Skjeldsbosund. Vi
begynner ved Grana og brekker
til odden ved Skomakeren,
og fra Dødmannskjær og til
Børsekroken. Vi var ferdige kl
19.30. Vesterø hadde hatt trouble
med maskinisten og vi traff dem
ved Nedgården om aften.
Lørdag 29. mars
Stille, pent vær. Vi hadde ca
70 passasjerer til byen og 90
ut, mye last. Vi kom tilbake til
Skjærhalden om kvelden kl 18.
Vi begynte for første gang ruten
i Gravningsund om morgenen.
Slepebåten Fix brøt opp resten av
sundet etter overenskomst.
Søndag 30. mars
Sydost bris, litt regn, mildt. Jeg
sykler ombord kl 21.
Mandag 31. mars
Nordost bris, litt kjøligere og sne.
Vi gikk ruten til byen. Vi hadde
ca 70 passasjerer opp og 90 ut, bra
med last. Etter at vi var ferdige
med ruten begynte vi å bryte isen
til Herføl. Vi ga oss kl 21.
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Årsmøte i Norsk Forening
for Fartøyvern
Årsmøtet var denne gangen lagt til Trondheim 13.-15 oktober. 58 delegater hadde møtt frem for å velge
styre og behandle årsmøtesakene. Morten Hesthammer som til daglig har sitt arbeid ved Hardanger
Fartøyvernsenter som verftsformann ble gjenvalgt som leder. Hele styret er presentert på nettsidene til
Norsk Forening for Fartøyvern: http://norsk-fartoyvern.no
TEKST: KNUT ALNÆS

Foreningen har i for tiden174 medlemsfartøy.
Årsmøtet klappet inn nye 8 medlemsfartøy fra
01.01.2018. Blant disse var L/K Fredrikstad, som er
en tidligere losbåt bygget i 1968 av Bjarne Aas LTD.
Båten har hjemmehavn på Isegran ved Kråkerøy.
Seminaret i tilknytning til årsmøtet var denne
gangen rettet mot «Fartøyvernets omverden»: Det
er knyttet stor spenning til hvordan etablering av de
nye regionene vil virke inn på utøvelsen av det lokale
fartøyvernet etter 2020. Da vil oppgaver som nå
ivaretas av Riksantikvaren bli overført til regionene.
I en overgangsperiode blir det kun fredningssaker
som blir værende blant Riksantikvarens oppgaver,
men på sikt vil også dette arbeidet bli overført til
regionene. Årsmøtedeltakerne har også tidligere
uttrykt bekymring for regionenes kompetanse
innen fartøyvern. Her er Riksantikvaren en viktig
ressursbase i dag. Undertegnede la frem erfaringer
med samarbeidet med Riksantikvaren gjennom
alle de årene vi har arbeidet med gjenoppbygging
av Hvaler, på godt – og litt vondt. Noen forslag for
styrking av samarbeidet ble også lagt frem. Blant
annet ble det satt fokus på muligheten for å vri noe
av statlige midler innen fartøyvern fra bevaring av et
økende antall skip, til å gi visse tilskudd til drift av de
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skipene som allerede er ført opp på Riksantikvarens
«verneliste».
Nasjonal Verneplan for Fartøy 2018 – 23 er også en
viktig rammebetingelse for vårt arbeid for bevaring
og drift av vernede skip. Planen som gjelder pr. i dag
vil bli rullert, og blir ikke sendt på høring til fylkene.
En stor del av gjeldende plan er ikke gjennomført,
derfor vil det bli forsøkt nye strategier for å nå
målene i neste periode.
Et for oss på Østlandet sentralt punkt ser ut til å
være at en viktig strategi skal bli å gi de nasjonale
fartøyvernsentrene en mer sentral rolle for å
bistå regionene når de nye oppgavene overføres
fra Riksantikvaren. Og siden det ikke finnes et
nasjonalt fartøyvernsenter på Østlandet, kan det bli
spennende å se hvordan region Viken skal løse dette.
Vi fikk også svært gode fremlegg både fra
Trondheim Kystlag og Hordaland fylkeskommune
om hvordan samarbeidet om havner og andre
vesentlige betingelser for godt fartøyvern var
gjennomført i deres områder. Konklusjonen er at
fartøyvernet må inn i de lokale politiske prosesser:
innarbeides i kulturplaner, med mål, tiltak og
økonomi.

Femundsjøen
Villmark og Dampbåter
TEKST: ØIVIND BECK-ANDERSEN

Femundsjøen

Denne historien handler ikke bare
om en båt, men om mennesker med
vidsyn og håp og som med hardt
arbeid med øks og fyrtøy startet en
bærekraftig utvikling, for generasjoner i dag 300 år senere.
Innsjøen Femund er en langstrakt
innsjø fra Femundsenden i syd i
Engerdal kommune i Hedmark,
og strekker seg 62km. nordover til
Synnervika i Røros kommune i Sør
Trøndelag. Sjøen ligger 662 m.o.h.
og den største dybden er målt til
nærmere 150 meter. Fra Synnervika
går det en 3mils vei til Bergstaden
Røros.
Nord i sjøen deler Femund seg som
sporen på en fiskehale. I den østre
delen ved elva Mugga ligger den
gamle gården Nordvika fra ca. 1720
tallet. I den vestre delen, nær ved
Synnervika, ligger gården Langen
Nordre med bofast historie fra 1730.
Sjøen kan være lumsk og farlig med
sterke vinder som kommer brått og
mange kanopadlere har fått føling
med stormkastene. Femund kan også
ha fine og stille sommerdager med
sol og temperatur opp mot 25 grader
C. Vinteren rundt om sjøen derimot
er kaldere og ned mot minus 30
grader C.
To viktige elver renner ut i Femund
fra øst, Mugga som før nevnt og Røa
som renner ut ca. 9km lenger sør.
Denne elva er godt kjent av padlere
og fiskere som vil inn i en av Norges
siste villmarker til Femundmarka
Nasjonalpark (1971). Røa har sitt
utspring i Rogen sjøen i Sverige. Fylkesgrensa mellom Sør Trøndelag og
Hedmark går langsetter midt i elva.
De første menneskene som kom hit
for ca.3 – 4000 år siden brydde seg
nok lite om fylkesgrenser og veier.

Deres ferdselsveier var langs morenerygger og høydedrag. Da steinalderfolk var avhengig av viltets beiteområder og trekkveier for å livnære
seg, samtidig som sjøer og elver var
rike på fisk, er de første boplassene
registrert langs vassdrag der disse
forutsetningene lå til rette.
De mange dyregravene langs Mugga
og Røa viser stor aktivitet med jakt
på Elg og Villrein. Langs Femunds
strender er det på mer enn seksti
steder funnet spor etter steinalderbosetting. Fangstfolkene var ikke bofaste, for en stor gruppe hadde behov
for et stort jaktområde for å livberge
seg. Mulig de fulgte den store isbreen
nordover. Etterlatte redskaper som
er funnet er hovedsakelig laget av
Kvartsitt og er av lokal opprinnelse.
Dette bekrefter et funn i Synnervika
av oppsynsmann i Femundmarka
Odd Langen, eier av Langen Gjestegård. Funnet viser et område på 100 x
100 meter Kvartsittavslag hvor emner
til pilspisser og spyd lå opp i dagen.
Det var spennende å være med Odd
hit i 2011. Steinalderfolket var jo
ikke bofaste over lenger tid så noen
redskaper fra dette første «industriområde» kan ha blitt med videre
nordover.
Det skjer antagelig ikke noen fast
bosetting langs Femund før Røros
Kobberverk begynte sin gruvedrift i
Rørostraktene i 1644. De aller første
oppsitterne ble antagelig trekullbrennerne som jobbet for kobberverket.
Sørsamene kan nok i mellomtiden
ha drevet sin reindrift og jakt. Men
samene fulgte reinen og var mye av
tiden på flyttefot. I dag har sørsamer
en bolig ved Synnervika, men kun
for vinterbruk.

Femundhytten

Ved starten av Røros Kobberverk
var det stort behov for tømmer og

trevirke. Noe av grunnlaget for å utvinne kobber av malm var trekull og
det gikk med store mengder. I løpet
av femti år var all skog rundt Røros
hugget og eierne måtte se seg om
etter nye områder å få trekull fra.
Kobberverket opprettet derfor en
ny smeltehytte for malm nærmere
skogressursene. Derfor i 1743 startet
kobberverket bl.a. driften av Femund
smeltehytte på vestsiden av Femund
12-13 km. sydover fra Synnervika.
Her var det store områder både på
vestsiden og østsiden å ta av.
Dette ga arbeide til mange mennesker og ga opphav til at kullbrennerne som alt var i området ble mer
fastboende. Langen og Nordvika var
alt besatt.
Nordvika ble et viktig knutepunkt for
frakt over sjøen til Femundhytten.
All transport av kobbermalm gikk
den tre mil lange veien fra gruvene
på Røros på vinteren med slede forspent enten med hest eller okse. På
sommerføre ble malmen fraktet med
store prammer /båter og seilt eller
rodd over sjøen til Femundhytten.
Avstanden var ca.13km, i luftlinje og
i tung sjø og tung last var det ganske
så farefylt enkelte ganger. Både
vindretninger og vindstyrke kunne
ha raske overganger. Det ble sagt at å
være sjømann på prammene var noe
av den verste jobben en kunne ha i
Røros kobberverk. Men en industriell og organisert sjøtransport var
født. Femundhytten som smeltehytte
ble nedlagt i 1822, men noe folk ble
igjen og Femundsjøen fortsatte å
være ferdselsvei og var «landeveien»
for folk rundt sjøen sommer og
vinter.

Hådalsveien.

Veiene som gikk fra Femund til
Røros var i tidligere tider gangstier
eller snaut kjøreveier for hest og
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FÆMUND I

okse. Varer skulle fraktes begge veier
for at folk skulle overleve. Selv om
Femundhytten la ned i1822 som
smeltehytte, livnærte folk seg så godt
de kunne i bosettingen rundt sjøen.
Det var fremdeles frakt av trekull
til Røros og retur lass med de varer
folk trengte. Ikke bare til folk rundt
Femund og i Hådalen, som er området mellom Røros og Synnervika,
men så langt som til Idre i Sverige
fraktet lasskjørere varer. Tidsaspektet
for transporten kan være vanskelig
å forstå i dag. Det tok to kanskje tre
dager avhengig av værforhold, fra
Røros til Synnervika ca.3 mil. I dag
tar det ca. 30 min. med bil.
En ny vei skulle komme i slutten av
1800 tallet, noe som fram til i dag
har vært samfunnsutviklende og gitt
næring til mer bruk av Femunden og
strøka innenfor. I 1870 årene snakket
man om å få til en kjørevei fra Røros
til Synnervika.
Etter en del politiske spill ble det til
slutt enighet om at de som trengte
veien bl.a. oppsitterne, handelsmenn
på Røros og Røros Kobberverk selv
23

skulle avstå grunn og økonomi. Til
slutt etter en skarp debatt i Stortinget
22 mai 1886 ble det bevilget Kr.
25000.- fra staten. I tillegg ble det
bidrag fra Røros Sparebank, Røros
Kommune og private bidrag. Kobberverket avsto grunn gratis.
163 personer gav privat tilsammen
Kr. 5965,50. Enkeltbidragene var
fra Kr. 600,- og ned til Kr. 1,-. Ole
Olsen Langen fra Langen Nordre gav
Kr. 150,-. Han var også med i styret
for veien. Veiarbeidet startet tidlig
våren 1886 og ble avsluttet i oktober
samme år. Nå var det lagt grunnlag
for den neste utviklingen av området.
Veien har senere opp til vår tid blitt
fornyet og utvidet flere ganger. Deler
av den gamle veien kan fremdeles
sees på enkelte steder.

Fæmund I

En ide eller et prosjekt blir som
regel utløst av en forutgående ide
eller prosjekt. Så skjedde også for
de forutseende menn i styret for
Hådalsveien.
De så muligheten av at Femundsjøen

måtte bli en 62 km. naturlig forlengelse av Hådalsveien sørover.
Ideen var å bygge en Dampbåt som
kunne frakte alle slags varer. Det
måtte være seg folk, dyr, bær, fisk
og andre nødvendigheter til folk
langs sjøen som ikke var veifaste.
Ikke minst ville varetransporten
til grensekommunene i Sverige bli
enklere.
De så også muligheten av å tjene
penger på sleping av tømmerbommer fra de store skogene i Femundtraktene. Slepingen skulle foregå
både sydover til Trysilelva og nordover til tømmerrenna som ble sluttført
i 1764 og ligger i bukta nær Nordvika
gård. Herfra ble tømmeret fløtet ut i
Feragen og ned Håelva til Røros og
eventuelt ut i Glomma. @
Tidligere var all sleping utført ved
hjelp av spillflåte og bukserbåter.
Dette var et vanskelig og tungvint
arbeid, og var delvis avhengig av godt
vær.
Styret offentliggjorde da 24. juni1886
en aksjeinnbydelse. Konstituerende generalforsamling ble avholdt

7. august 1886, som ble selskapets
stiftelsesdag.
Det ble bekreftet at selskapet ble tilstått fritt trevirke av staten og Røros
Kobberverk til Dampbåten, slepebåt,
pakkhus og brygge, samt forsyne
seg av skogen til ved for båtens
drift. Navnet på båten ble fastsatt
til «Fæmund». (Heretter nevnt som
Fæmund I.)
I styremøte 15.september 1886 ble
det antatt et bud fra Ørens Mekaniske Verksted i Trondhjem.
Båten skulle bygges av tre på
jernspanter på bedding i Synnervika.
30 brutto reg. tonn, 60 fot lang,12,5
fot bred og dybdegående på 4,5 fot.
Dampmaskinen ble en10 HK maskin
basert på vedfyring. Totalkostnad
Kr.12197,31 og leveringstid 24. juli
1887. Jomfruturen ble gått 25.juli
1887.
Trafikkruten til Fæmund I startet
sesongen i slutten av mai når isen på
sjøen var gått og fram til november
da isen kom tilbake. Frakt av varer
og folk gikk i hele sjøens lengde, hver
dag fra Synnervika til Femundenden
og retur dagen etter. I tillegg utviklet
tømmerslepingen seg positivt. I 1890
er første tømmerslep registrert med
Kr.517,-. Slitet med og på spillflåte
var over.
Årene framover viser stor aktivitet
med Fæmund I. Båten trengte mye
ved, noe som ga aktivitet og penger
til folk rundt sjøen. I nord og syd ble
oppført pakkhus og kaianlegg. Uhell
skjedde også. En grunnstøting i 1889
kostet fem dager for å komme flott. I
1892 sank båten i sine vinterfortøyninger 5. mai. På grunn av lavt vann
i sjøen etter vinteren traff akterskipet
på en sten og lekkasje oppsto. Etter
ti års drift ble det foretatt hovedreparasjon av maskin og oppussing av
båten. Maskinen gikk til verksted for
fullt ettersyn.
I 1889 mottok selskapet sitt første
statstilskudd mot at all post føres
og ekspederes gratis. Ekspeditør i
Synnervika ble aksjeeier Ole Olsen
Langen fra Langen Nordre. Først i
1897 fikk selskapet et tilskudd på Kr.
400,- for arbeidet med posten. Post-

FÆMUND I Laster ved til dampmaskin.

FÆMUND I OG II som postbåt.

flagg på Fæmund I ble i 1900 fastsatt
av departementet til: «Rent flagg med
splitt og tunge og med «» Post»» som
merke.»
Gledelig var det i1898 da Synnervika fikk telefonforbindelse nordover
Hådalen til Røros.
På Røros ble det opprettet en turistforening i 1888 som skulle være
til:« For å øke reisetrafikken og gjøre
Femunddistriktet med sin eiendommelige storslagne natur kjent i videre
kretser.» En spe begynnelse til nyere
tider og næringer for Femundområdet.
Fæmund I begynte etter hvert

å kjenne på slitasje etter is og
vintervær. I 1903 begynte selskapet å
arbeide med planer om å anskaffe en
ny og sterkere båt. Fra 1909 ble Fæmund I registrert som kun slepebåt,
brukt til tømmerslep.
Til slutt i 1916 forsøkte selskapet å få
solgt båten, men ingen interesserte
meldte seg. Båtens maskineri ble
deretter solgt for Kr. 3500,-. Skrogets
endelikt ente til slutt med at båten
to år senere, etter nærmere tjuge års
drift, ble revet og brukt som ved. Det
eneste bevarte minne fra Fæmund I
er skipsklokka som i dag pryder den
nye båten
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FÆMUND II ved kai i Synnervika 1906.

En pioner var borte, men Fæmund I
hadde gitt selskapet verdifull erfaring
ved kjøp av en ny båt.

Fæmund II

Alt i 1903 antydet styre om å få en
ny båt. Samme tid tilbød Landbruksdepartementet å ta aksjer for
Kr. 5000,-, som ble til Kr. 10.000,da båten var ferdig. Alt året etter
i 1904 var kontrakten om ny båt
klar. Den lød på et jernskip 84
fot lang, 17 fot bred og 6 fot dypgående. Maskinen var en vedfyrt
dampmaskin på 140 HK. Fæmund
II ble samtidig sertifisert for 160
passasjerer. Båten ble sendt i deler
med jernbanen, fra Ørens Mekaniske Verksted i Trondhjem, til Røros.
Herfra gikk delene på sledeføre
vinteren 1905 til beddingen i
Synnervika der båten ble klinket og
montert. Det sies at folk fra Ørens
Mek. Verksted fikk hjelp av folk fra
nærmiljøet til å være motholdere
under klinkingen.
For å dra den store dampkjelen
på en spesialbygget slede ble det
benyttet seks hester. Røros avisa
Fjell-ljom skriver i mars 1905: «Den
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store dampkjedel til Fæmundbaaten
som i morges kjørte fra Bergstaden
fant for godt et stykke østenfor
Ryen at ta en overhaling til den
ene side med den følge naturligvis,
at den ble liggende i veigrøften.
Denne dampkjedel vil sikkert volde
mange fortrædligheter, før den nået
bestemmelsestedet.»
Båtens kostnad ble Kr. 50.000,- for
bedding, slipp og montering hvorav
verkstedet skulle ha Kr.45500,-. Til
tross for mange »fortrædligheter»
ble båten til slutt montert ferdig. 4.
juni 1905. Båten ble døpt Fæmund
II av Anne Langen enken etter Ole
Olsen Langen (+ 1893) fra Langen
Nordre. 10. juni var båten klar for
den første tømmerslepingen.
I tillegg til gode inntekter fra person – og godstrafikk var slepingen
av tømmerbommer den viktigste
inntektssiden. Tømmerslepingen
foregikk som regel fra slutten av mai
eller først på juni avhengig av hvor
lenge isen lå. Slepingen tok 10 til 14
dager alt etter mengde og værforhold.
Den største slepeinntekten var i
1950 årene etter all hogsten som

foregikk rundt Rogen. Tømmeret
ble fløtet ned Røa og slept inn til
vika ved Nordvika og derfra fløtet
inn i tømmerrenna og videre nordover til Feragen, Håelva og til Røros.
Det som skulle videre ble fløtet ut i
Glomma.
Kiærs Bruk i Fredrikstad mottok
fløtet tømmer fra Femund etter
storhogst i 1906. Femund II siste
tømmerslep foregikk i 1972. Etter at
Femund Nasjonalpark ble opprettet
i 1971 ble det slutt på all tømmerdrift.
Ved siden av slepeinntekta var
godstrafikken en vesentlig inntektskilde. Så lenge det ikke var et
utbredt veinett til boplassene langs
Femundsjøen, gikk det en betydelig
mengde varer med båten, ikke bare
til oppsitterne langs sjøen, men
også til Femundenden og derfra til
befolkningen i de nærmeste svenske
grensebygdene.
Helt til 1964 gikk Fæmund II tre
turer i uka i hele sjøens lengde fra
Synnervika til Femundenden. En
dag sørover og retur dagen etter.
Fra 1964 gikk båten bare til Elgå
med tur /retur i ukas virkedager.

I dag går båten også på søndager.
I 1926 ønsket Røros og omegns
Turistforening at båten skulle frakte
biler. Det ble gjort plass til to biler
akter og en bil forut. Et tegn på at
bilturisme var på vei. I 1966 ble det
fraktet 3400 passasjerer og 170 biler.
Ved ombygging av båten i 1980 ble
det ikke lenger mulig å ta biler om
bord.
Det er som kjent at har man båt må
man ha brygge. Selskapet står som
eiere av nesten alle brygger. Brygga
på Elgå ble satt opp av oppsitterne
selv i 1909. Vinteren kunne være
hard mot bryggene og det var ofte
reparasjoner om våren. Tiden før
alle bryggene var på plass måtte folk
rundt sjøen selv ro ut til båten for å
hente og sende varer og post. Noe
som ikke alltid var lett når uværet
farte over Femund.
Spesielt kunne det være problemer ved Røa, for her var det ikke
brygge. Alle som skulle i land på
Røa ble rodd i land eller hentet i
land. Enten på sør eller nordsiden.
Det var ikke alltid enkelt å ro på
grunn av mye vind. Det hendte nok
at folk også måtte vente til neste dag
for å komme videre. Mange fiskere
og turister gikk i land og var det
mange som skulle fraktes samtidig
kunne det bli mange harde roturer
for dekkmanskapet. Men i 1981 ble
endelig brygga ved Røa ferdigstilt og
i dag kan man gå tørrskodd i land
langs hele reiseruten.
I dag trafikkeres Femundsjøen fra ca.
1juni til 1.september fra Synnervika
til Røa og videre til Femundhytten,
Haugen, Jonasvollen, Revlingen
(med sti til Svukuriset) og til Elgå
med kort opphold fram til retur av
samme rute til Synnervika.
Femundsjøen har mange harde
vintrer med mye is og isskruing.
Fæmund II må derfor på land fra
september til mai / juni. Tidlig ble
båten trukket opp på slipp med
håndspill og 10 – 15 mann måtte til.
På den tiden gikk også båten fram til
november og da kunne det være is
på sjøen. I 1983 viste det seg at slippen var defekt og båten ble stående

delvis på slippen og delvis i sjøen
vinteren over.
Problem ble det også høsten etter.
Den nye slippvogna var ikke klar før
27. november. Da var det allerede tykk is på vannet, og det måtte
sprenges råk fra brygga til slippen.
I tillegg ble det et forrykende uvær
som forsinket arbeidet betydelig.
Klokka 01.00 om natten sto Fæmund
II endelig trygt på slippen på land.
I dag settes båten på land etter siste
tur i september.
Gjennom alle år har det vært både
uhell, ombygging og vedlikehold av
båt og brygger. Dette har vært store
utgifter for selskapet. Ved våningshuset i Synnervika ble det i 1912
oppført stallbygning og vedskjul. I
1931 ble det oppført garasje for fire
biler. Senere i 1963 ble vedskjul revet
for å få bedre snuplass for busser og
brøytebil. Tidene forandrer seg.
Det har vært flere pålegg fra skipskontrollen om plater og spanter
som må skiftes samt at propellskader og skader på propellaksling har
oppstått. Etter påbud fra skipskontrollen i 1982 ble ny motor innsatt.
Det viste seg at godset i motorblokka
hadde rustet. Etter en motorstopp i
1986 måtte det til en stor reparasjon.
Isskruing har også gitt lekkasje om
bord.
Salongen har vært revet for besiktigelse av plater. I 1976 måtte dekket
på bakken fornyes med ståldekk.
Styrhuset har blitt flyttet flere
ganger. I 1938 ble det flyttet opp på
brodekket for å lette navigeringen.
Ny salong på øverste dekk kom i
1980. Den siste store renoveringen
foregikk i 2010.
Gledelig var det i 1965 at det ble ført
elektrisk strøm gjennom Hådalen til
Synnervika. Da ble det endelig lys
både i hovedhus, pakkhus og brygga.
Brenselsutgiftene var en stor post
i regnskapet. Fra starten og fram
til 1947 var forbruk av ved ca. 330
favner for sesongen. All ved fikk
selskapet gratis, men måtte selv
betale for hogging, kjøring, kapping
og klyv. Fremskaffing av det årlige
kvantum ved var en god inntektskil-

de for folk rundt sjøen. Det var på
samme måte ennå mens Fæmund I
var i trafikk.
Fra 1947 gikk Fæmund II over til
kullfyring og delvis ved. Det gikk
med 121 tonn kull pluss noe ved i
1951, av dette gikk 42,6 tonn kull
med til sleping av tømmer. Motorisering av Fæmund II ble vedtatt i
1958 og dampmaskinen ble byttet ut
med en Penta 160 HK dieselmotor.
Mens kullforbruk i 1958 var på
Kr.10949,80 ble oljeforbruket i 1959
på Kr.4396,- en betydelig innsparing
på drift. Ved overgang til dieseldrift
falt også fyrbøterjobben bort. I
dag består besetningen av kaptein,
maskinist, dekksmann, samt en til å
betjene kafeen.
To andre mindre båter har delvis
gått i trafikk på høsten for å avlaste
Fæmund II Høsten ga mindre trafikk
og stor båt var ikke nødvendig. Den
ene motorbåten «Brakar» ble innkjøpt i 1955 og gikk i høsttrafikk fram
til 1982 da den ble solgt. Samme år
ble motorbåten «Svuku» innkjøpt
for å dekke samme behov. «Svuku»
var i drift til ca. 2010 og ble deretter
solgt. Fæmund II og Femundmarka
har gjennom flere TV-filmer fått
god dekning. Selv et frimerke med
båten på ble utgitt i 1981. Det er i
dag buss forbindelse med Røros som
er tilpasset avgang og ankomst med
Femund II.
Fæmund II står i dag fram som en
viktig del av turistnæringen i området rundt Femundsjøen ved å frakte
turister og fiskere til flere historiske
destinasjoner, eller for de som bare
ønsker å oppleve en sommertur
på sjøen fra Synnervika til Elgå og
tilbake.
Der det tidligere ble stuet stykkgods,
folk og biler om bord er nå dette
erstattet med stuing av kanoer,
ryggsekker, sykler og reisende fra
inn og utland. Det er fremdeles etter
jomfruturen til Fæmund I for 132
år siden liv laga for båten og rundt
sjøen. Reisende med Fæmund II
har økt gjennom årene. I 1970 var
antallet 5000 personer i 2017 var
tallet 8000.
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FÆMUND II setter i land passasjerer ved en sliten brygge. Legg merke til de store ved stablene som måtte til for å holde båten i drift.

Langen Nordre

Mange mennesker har vært aktivt
med i planlegging og gjennomførelse
både av Hådalsveien og Fæmund
I og II. Det har vært kjøpmenn og
bedriftsherrer fra Røros og mange
fra gårdene langs Hådalen har bidratt
kortere eller lengre tid. Det har også
vært mange dugnadstimer som
ingen kjenner antallet på. Ser vi på
en historisk linje går det en rød tråd
fra 1730 åras kølbrennere, menn
med øks og fyrtøy, til i dag Langen
Gjestegård.
Det var gått flere slektsledd fra 1730
åra til 1885 da Ole Olsen Langen
(1845-1893). aktiv var med på å fullføre Hådalsveien. Videre fortsatte han
i styret for Fæmund I fra 1886-1892.
Han var også med som aksjeeier. En
tid var han også post og frakt ekspeditør for Fæmund I, i Synnervika.
I 1888 ble det opprettet en hesteskysstasjon på Langen, som fram til
i dag har utviklet seg til Langen Gjestegård.. Fra 1888 trafikkerte hestene
på Langen veien fra Synnervika til
gården Sæter to mil lenger nord. Fra
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Sæter ble folk fraktet videre til Røros.
Ole Oliver Langen (1872-1923), sønn
av Ole Olsen Langen, overtok gård
og skysstasjon etter sin far. I tillegg
var han fløtersjef og hadde ansvar for
utlønning til fløterne. Han opprettet
også en liten butikk ved gammelgården med de varer folk hadde
mest brukt for. Butikken ble nedlagt
etter hans død i 1923. Han var og så
aksjeeier og satt i styret for Fæmund
II fra 1911-1912 og fra 1914-1922.
Det var nok ganske spesielt den
dagen da hans mor Anne Iversdatter
Langen døpte Fæmund II. Ja det har
vært tette bånd mellom Langen og
Femundbåtene.
Etter farens død overtok sønnen Edvard Oliversen Langen (1906- 1973)
gårdsdrifta og skysstasjon. Hans kone
Karen Hallsteinsdatter Korssjøen, var
den som tok seg av folk som skulle
overnatte, fiskere og andre som skulle
videre med Fæmund II. Edvard ble en
kjent feoppdretter og hadde mange
tillitsverv bl.a. i kommunen. Det var
i denne tiden at skysstasjonen ble
til Turiststasjon på grunn av økene

turisme. I 1947 startet Den Norske
Turistforening med merkede løyper
fra Langen og turismen tiltok
Odd Edvartsen Langen (f. 1933)
fortsatte med fedrift og mottak av
reisende sammen med sin kone Margit. I tillegg var han oppsynsmann
for Femundmarka i 30 år. Han satt i
styret for Femund II fra 1972-1992.
Øst for gammelgården og veien ble
det i 1957 satt opp nytt våningshus
som var tilpasset som bolig og pensjonat. Senere i 1993 ble huset utvidet
og modernisert og det ble etter hvert
satt opp flere hytter for overnatting og
feriering, for kortere eller lengere tid.
I dag driftes Langen Gjestegård av
sønnen Arne, som sitter i styret for
A/S Fæmund, og hans kone Monika,
mens gårdsbruket driftes av den eldste sønnen Erik. Langen Gjestegård
er i dag tilpasset fjellet og naturen og
er en tradisjonsbærer både kulturelt,
sosialt og ikke minst i matveien med
kortreist mat fra fjellet.
Vi har til slutt kommet til veis og
havns ende på denne historiske
reisen. Vi startet med en sjø langt

BILER PÅ DEKK – landsetting av passasjerer ved utkanten av Røa vassdraget.

inne i ødemarka og ender opp i vår
egen nåtid. Vi har fulgt vandrerfolket
som med steinredskaper skaffet seg
kort reist mat. Vi har ant konturene
av båter fra skinn til tre og stål, til
dagens vandrerfolk som kan sette
seg ved bordet på Langen Gjestegård med kortreist mat av de samme
råstoffene.

Jeg har forsøkt å gi et innblikk i
den utvikling som har skjedd ved
Femundsjøen gjennom de vidsynte
fjellmenns visjoner og tanker og
gjennomførte prosjekter, for å bygge
en framtid.
God tur til deg som vil ta en sommertur med Fæmund II, for å komme
nærmere naturen og historien. Turen

E T T E R LY S N I N G !
PREBEN VON AHNEN SCHEEN
Stiftelsen DS Hvaler er opptatt av Hvalerbåtens historie og i den anledning vil vi gjerne ha et bilde av de som satt i Fredrikstad og Hvalerøenes
Damskipsselskaps første styre. Styret besto av 5 personer, alle menn
som det var på den tiden.
Disse mennene var: Formann Th. A. Wilberg. Viseformann PREBEN VON
AHNEN SCHEEN. Regnskapsfører G. Madsen. Styremedl. A. Andersen
(Rønningen), og styremedl. Bart Hansen (Vauer).
Vi har klart å oppspore og å skaffe bilde av 4 av disse, men mangler
altså bilde av Preben. Det vi vet om ham er at han født i 1852, og at
han bodde i Cicignongt. 17. Videre vet vi at han var steineksportør og
var eier av eget steinhuggeri.
Dersom noen har et bilde av Preben eller vet hvor et slikt kan finnes
vennligst ta kontakt med: TORGIL JOHNSEN Tlf. 906 82 908.

blir bedre når man har historien med
seg.

Kildehenvisninger
Martens Irmelin:
De første mennesker i Femundmarka. Norges Nasjonalparker 4.
Luther Forlag 3. opplag.
Tom Johansen og Susanne Jæggi
Fløtningshistorie i Femundmarka
Røros kommune, Statskog 2. opplag
2005. Langen Ole Ragnar Fra
Nordvika til Femundshytten.
Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet
nr. 36 – 2011.
Spangen Amund Femundsbåtene.
Femund II 100 år 1905-2005
Utgitt av A/S Fæmund 2004
Spangen Amund/ Finborud J
ens A/SFæmund 100år 1886- 1986
Utgiver A/S Fæmund 1986.
Samtaler: Langen Odd, Langen
Gjestegård. Langen Arne, Langen
Gjestegård. Langen Ole Ragnar,
Røros Historielag
Bilder: 1 – 5 Røros Museums arkiv.
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RINO KRISTIANSEN på stand på Eplefestivalen

Deltagelse på arrangementer
2017

TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Venneforeningen har også i år deltatt
på flere arrangementer som har
gitt oss litt inntekter som bidrar til
restaureringen av MS Hvaler.
Det startet med pinseaften 2. Juni på
kystmuseet. Den 15 juni var det 5
mann som monterte opp frimerkerammer til en utstilling på Blå Grotte.
Disse ble også tatt ned igjen den

JAN FAGERNES og Bjørn Sandhaug
vasker epler under Eplefestivalen
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18.juni. Innimellom disse dagene,
den 17. Juni, deltok vi på Havnefestivalen på Skjærhallen.
10. juli var det Nordisk Seilas og der
deltok 13 mann fra oss. Som tok i
mot båtene og sto for aktiviteter for
mannskapene.
17. september var det Barnas Isegran.
Der deltok vi med barneaktiviteter
og viste frem Hvaler til publikum. Se
forøvrig egen artikkel i bladet.

KNUT ALNÆS, Rolf Christiansen og Jan
Wangberg ved eplepressa.

Eplefestivalen 24. September ble for
oss nok en gang suksess. Dugnadsgjengen som denne gang talte 9 mann,
var med på vaske og presse epler fra
kl 09:00 til kl 14:00. Og på vår stand
gikk det unna med salg av medlemskap, 2018 kalendere og t-skjorter.
Et godt år for venneforeningen som
har fått vist seg frem og markedsført
restaureringen av MS Hvaler.

KNUT ALNÆS får solgt en caps til en av våre
trofaste støttespillere. Bygdedagen på
Kystmuseet.

Vi søker støtte til
restaureringsarbeidet
I 2014 annonserte vi i informasjonsbladet at vi ønsket en dugnad for å finansiere
bygging av ny livbåt etter kopi av originalen fra 1895. Vi foreslo kr 50,- fra hvert
medlem i medlemskontingenten det året. Og som tidligere nevnt så fikk vi inn kr.
21.500,- som er øremerket livbåten. Altså en økonomisk dugnad med godt resultat.
I 2015 ba vi om støtte til enkeltprosjekter.
Det medførte av vi mottok penger slik at vi
kunne bygge nytt salongbord i aktersalongen.
Et bord som er så nær identisk med bilder vi
har av det samme bordet. Nok en økonomisk
dugnad altså. Og Jotun som vi får all maling
til båten av. I disse dager har også Brattås AS
en dugnad for å lage eksosrør og brennstoffrør. Og vi er i ferd med å knytte oss opp mot
en annen lokal leverandør som vil støtte oss
med tjenester på dugnad.
Er det flere som kan tenke seg å støtte større

eller mindre prosjekter til MS Hvaler. For
eksempel materialer til benker i midt- og
forsalongen, innredning til styrhus, innkjøp
av enkeltventiler til maskinrom etc. Eller rett
og slett arbeide på dugnad med sitt firma. Vi
har mange prosjekter å gjøre ferdig før vi er
seilklare.
Er du interessert så ta kontakt med undertegnede.
Per-Arild Andersen
Tlf 90824583

Vi stiller opp på dugnad til
restaureringen av MS Hvaler
med å montere eksosrør og
brennstoffrør

MEDLEMSREGISTERET
Medlemsregisteret blir oppdatert fortløpende og vi håper at vi nå har fått med oss alle
rettinger. På siste årsmøte ble kontigenten for 2018 økt til kr 350,Avisa er kommet ut noe senere enn beregnet slik at tidsfristen for betaling av
kontingent settes til 1. februar 2018.
HUSK Å BRUKE KIDNUMMER.
VI FÅR IKKE REGISTRERT BETALINGEN HVIS DERE IKKE BRUKER KIDNR.
Steinar Haugsten, sekretær Hvalers Venner
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92 PERSONER GIR NÅ SIN GRASROTANDEL TIL DS HVALERS VENNER
AV KNUT ALNÆS

Stadig flere av dere som har et hjerte for
MS Hvaler støtter gjenoppbyggingen av båten
med «Grasrotandelen». For 2017 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 40.000,
og det er meget kjærkomne midler til vårt
arbeid. Tusen takk for det!
Mange lurer på hvordan denne ordningen
fungerer: I korte trekk går det ut på at hver
gang du spiller et spill i Norsk Tipping kan
5 % av innsatsen gå til gjenoppbyggingen av
MS Hvaler. Det eneste du behøver å gjøre er
å gi beskjed når du spiller på et av spillene til
Norsk Tipping.
Det har ingenting å si om du taper eller vinner
på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe
for å være grasrotgiver. Har du for eksempel
spilt for 100 kroner på Lotto, gir Norsk
Tipping fem kroner av innsatsen som går
direkte til vedlikehold og restaurering av MS
Hvaler, vel og merke hvis du gir beskjed om at
du ønsker det.
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SLIK KAN DU GI DIN ”GRASROT-STØTTE”
TIL MS HVALER:
Når du skal levere spill må du gjøre oppmerksom på at du vil være grasrotgiver til ”DS
Hvalers venner”. Det kan være tilstrekkelig
å oppgi bare «DS Hvalers venner», men nedenfor finner du flere opplysninger som sikrer
at kommisjonæren skal kunne registrere deg
som grasrotgiver. Ta med dette neste gang du
leverer kupongen, så blir det satt av penger
til D/S Hvalers venner for hvert eneste spill du
leverer heretter.
Du kan vise denne strekkoden:

32774993760641
Eller: Oppgi vårt organisasjonsnummer:
993760641
Eller: Gå inn på: www.grasrotandelen.no og
registrere deg.
Her kan du også følge med på hvor mye hver
enkelt grasrotmottaker får.

VI STØTTER ARBEIDENE MED GJENNOPPBYGGINGEN
AV DEN GAMLE RUTEBÅTEN

MS HVALER

HVALER KOMMUNE

ØSTRE HVALER SJØMANNSFORENING

Viktig støtte til restaurering
av MS «Hvaler»
Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker for all støtte som er gitt til
restaureringsarbeidene andre halvår 2017! Dette, i tillegg til hyggelige rabatter
ved kjøp av varer og tjenester, er helt avgjørende for fremdriften.
Denne gangen har vi gleden av å rette en stor takk til disse bidragsyterne:
Fredrikstad kommune
Brattås A/S

kr. 70.000
Gratis arbeid i maskinrommet

Styret i Stiftelsen D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers venner

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

D/S Hvalers venner har som sin viktigste oppgave
å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette og det jobbes med andre inntektsbringende tiltak. Sammen med Stiftelsen organiserer og
utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.

Styret i Stiftelsen består for tiden av følgende
medlemmer:
Knut S. Alnæs, styreleder
Eine Wiklund, styremedlem
Jan Arntzen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Gaute Jacobsen, styremedlem
Bjørn Sandhaug, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem

STIFTELSEN D/S HVALER
Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 957 62 251
www.dshvaler.no

Styret i venneforeningen består for tiden av
følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, styreleder
Rino W. Kristiansen, nestleder
Steinar Haugsten, sekretær
Hans Amund Lunde, kasserer
Ole Jelstad, styremedlem
Knut S. Alnæs, stiftelsens representant

D/S HVALERS VENNER
Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 908 24 583
www.dshvaler.no
email: post@dshvaler.no
Bank: 1111.10.06638

