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En optimistisk maskingjeng lover
oppstart av motor høsten 2018

Motorgjengen har nå endelig tro på at en prøveoppstart skal kunne skje i løpet av høsten 2018. Denne milepæl vil bli annonsert
på vår Facebook side og våre hjemmesider. Så følg med.

TEKST: Ole Henrik Torp

Da det har kommet mange nye medlemmer i venneforeningen siden vi sist skrev om motoren, tar vi
en liten oppsummering. Motoren som ble installert
i 1948 var helt nedslitt etter 30 års drift da stiftelsen
overtok “Hvaler”. Den ble forsøkt reparert, men ble til
slutt gitt opp. Stiftelsen hadde lenge vært på jakt etter
en tilsvarende motor, og ved et lykketreff fikk vi via

kontakter med privatpersoner i Trollhättan vite at det
på Chalmers tekniska högskola i Göteborg befant seg
en Nohab Polar dieselmotor, bygd i Trollhättan.
Denne motoren skulle være temmelig lik den som
sto i «Hvaler». Den gamle motoren hadde 6 sylindre,
mens denne har 5. 
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Når blir det «jomfrutur»?
Hvor har dere tenkt at båten skal gå? Hvor mange passasjerer kan dere ta? Blir Hvalerbåten
badebåt? Kan dere legge til på Foten? Kan dere gå til Sverige? Hvilke brygger på Hvaler kan dere
gå til? Vil dere få støtte til vedlikehold, eller må dere sørge for nok inntekter selv? Har dere tenkt
på å få tak i mannskap? Spørsmålene er mange, og det mangler ikke på interesse og nysgjerrighet
hos besøkende på Isegran. Jo, vi svarer så godt vi kan på alle spørsmål som berører fremtiden til
MS Hvaler. Er det igjen liv laga for en slik båt her hos oss i vår skjærgård?
På siste side i dette nummeret av vårt info-blad kan du se den imponerende lista
over alle som har bidratt både økonomisk, med materiell og gratis arbeidskraft
denne våren. Vi innrømmer at vi så
litt mørkt på utsiktene for fremdriften
rundt årsskiftet. Nå er situasjonen en
helt annen for oss. Det gjør oss ydmyke
og takknemlige, vi vil forvalte denne
tilliten så godt vi evner.
Vi føler oss sikre på at vi kan starte
motoren i løpet av dette året, kanskje
allerede tidlig på høsten. Det vil bli en
sterk opplevelse. Vi vil annonsere dette
på våre nettsider og på Face book. I
løpet av dette året vil også livbåtdekket
være gjenoppbygget, tre-arbeidene i
forsalongen være ferdige, midtsalongen
være under arbeid, mast og rigg være
under arbeid. Dessuten håper vi å være
kommet et godt stykke i vei med el-installasjonene og brannslukkeanlegget.

Er vi klare til Tall ships i juli neste
sommer? Det skal nok holde hardt,
men mye skal være gjort, og en teknisk
prøvetur vil kanskje være mulig. Men vi
har lært at vi ikke kan love noe.
Vi nærmer oss helt klart siste oppløpsside for gjenoppbygging av båten vår.
Det er en krevende fase, fordi vi også
har vår oppmerksomhet mot å sikre
båtens videre liv. Vi kjenner på et stort
ansvar for dette. Riksantikvaren har
gjort M/S Hvaler til månedens kulturminne for juni, og kaller båten for «ei
maritim stjerne». Vi har stor tilslutning
fra en veldrevet venneforening med
nærmere 600 medlemmer. Dugnadsgjengen står på som alltid, media og
publikum viser stor interesse.

mange aktiviteter rettet mot de som skal
overta etter oss. Så ser vi med glede på
at Østfold fylke har startet utredning
av fartøyvernsenter på Isegran. For vi
trenger god kompetanse hos de som
skal ta vare på regionens museale skip
langt inn i fremtiden. Og vi ser et styrket
politisk klima i våre kommuner og fylkeskommune, med vilje til å bevare og
bruke kunnskap, tradisjoner og verdier
knyttet til vår egen kystkultur. Vårt
ønskeer at dette også skal resultere i
gode tilrettelagte forhold i vid forstand
for alle vernede og museale skip. Da vil
også den helt nødvendige rekrutteringen av nye krefter og langsiktig styrking
av fartøyvernet i hele Oslofjorden få
bedre betingelser.

Vil dette holde seg? Vi er helt avhengig
av at det blir tatt ansvar for båten langt
inn i fremtiden. Vi tror på formidling
av kunnskap til barn og unge og har

Knut S. Alnæs
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler
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Vi fortsetter vår opprydding i medlemsmassen og det er også denne gang noen som har mottatt et purrebrev fra oss.
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Status for motor og rørinstallasjoner

Maskingjengen fra venstre Terje Haraldsen, Ole Torp, Erik Arnesen og Arne Olsen.
Gunnar Tiben var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi fikk også vite ved henvendelse
til Chalmers at den hadde stått som
utstillings- og demostrasjonsmotor ved
skolen, men at den nå var returnert til
Trollhättan på grunn av plassmangel.
Her skulle den befinne seg hos Wärtsilä
som hadde overtatt Nohab. Wärtsilä
viste seg å være en meget hyggelig
samarbeidspartner og høsten 2000 fikk
vi overta motoren for 50000 kroner!
Motoren har vært startet, men aldri
installert i båt. Total gangtid under 10
timer. Den har vært brukt i under-

visning på Chalmers tekniska högskola
i Göteborg. Den har også vært utstilt
på fiskerimesse i Spania. Derfor er
navneskilt, instrumentbetegnelser og
instruksjoner skrevet på spansk.
I tiden vi holdt til på Seut mek. Verksted
ble sylinderdeksler tatt av og stemplene
ble trukket. Ellers ble eksosmanifold,
kjølevannspumpe, lensepumpe og
oljekjøler demontert for overhaling. For
å få heist motoren ned i båten måtte den
strippes for alt påhengt utstyr.
Nå, våren 2018, er motoren igjen

Motorfakta:
5 sylinder Nohab Polar M45-E.
Siste dieselmotor som ble bygget
av denne typen hos Nohab,
Trollhättan, Sverige. Byggeår 1953.
(Se også bildet av fakturaen)
Ytelse: 250 hk ved 520 omdr./min.
Stempeldia. 180 mm.
Slaglengde 300 mm.
Drivstoff-forbruk:
35 liter/time ved full fart.
Kjøling: Sylinderblokk og sylinderdeksler er spesiallaget for
sjøvannskjøling.
Bruk: Motortypen er konstruert for
bruk i fiskefartøyer.

Som man ser av bildene så kommer det klart frem at motoren har vært en tur i Spania.
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Terje Haraldsen ved hjelpemotoren

skrudd sammen etter at maskingjengen
ved Erik Arnesen, Gunnar Tiben og
Terje Haraldsen har rengjort motoren
innvendig og loggført målinger for
lagerklaringer, kompresjonrom og sylinderslitasje. Det som gjenstår er å gjøre
en siste oppretting og endelig fastsetting
av motoren. For denne viktige jobben
har vi engasjert Goltens Oslo AS som
også skal gjøre gjenstående rørarbeider i
forbindelse med motoren:

Eksosrør
Brattås har nettopp avsluttet den største
rørjobben, nemlig eksosrørene fra
motor, dieselgenerator og kjele. Jobben
er utført gratis, vi har bare betalt materialene.
Brennoljesystemet
Engelsviken Slipp har gjort en del arbeider på brennoljesystemet. Det gjenstår
å legge påfyllingsrør fra akterdekk til

Interiør av maskinrommet med pyrokjelen og detaljer av eksosrøret.
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dieseloljetankene. Videre skal det legges
tilførsel/returrør mellom dagtanken og
motor, dieselgenerator og kjele. På alle
tankene i maskinrommet er det blitt
montert nivåglass.
Smøreoljesystemet
Motoren har ikke vanlig oljesump
i bunnkassen, men en egen smøreoljetank plassert på styrbord side i
maskinrommet. To påbygde smøreoljepumper på motoren sørger for sirkulasjon av olje fra tanken til motoren og
smøreoljekjøleren og tilbake til tanken.
Det skal legges tur/retur-rør mellom
motor og tank. Det skal også legges
lufterør fra tanken som avsluttes øverst i
skorstenen.
Kjølevannsystemet
Det skal legges kobberrør, slik det var
originalt, fra sjøvanns-inntaket i bunnen av maskinrommet, via grovfilter til
kjølevannpumpen som er påbygd motoren. Det skal også legges kjølevannsrør til/fra reverseringskassen for vribar
propell og til/fra dieselgeneratoren.
Starteluftsystemet
Systemet består av en luftkompressor

Erik Arnesen sveiser fundament for maskindørken

og to trykkluftflasker og brukes til å
starte motoren. Det skal legges rør fra
kompressoren til flaskene og til starteluftventilen på motoren, samt rør til
tyfon. Den moderne kompressoren som
vi engang fikk, skal nå byttes ut med en
som er mer tidsriktig.
Andre systemer
Da båten var i trafikk var det enkelt: avløp fra de to toalettene gikk rett i sjøen
og det samme for oljeholdig lensevann.
Nå må vi forholde oss til nye regler og
det medfører ganske mye nytt utstyr.
Vi har lagt inn to kloakktanker under
dørken i aktersalongen og to ferskvannstanker under dørk i forsalongen, alle
i syrefast stål. To vakuumklosetter blir
plassert i hvert sitt lille rom (dame/
herre) i midtsalongen, hydrofortank (trykktank), hydroforpumpe og
vakuumpumpe. Det skal legges rør fra
klosettene til vakuumpumpen i maskinrommet og videre til kloakktankene. Fra
tankene skal det legges rør via en skruepumpe og opp til akterdekk for levering
av kloakk til land. Ferskvannstankene
skal tilknyttes hydroforpumpen og
videre til hydrofortanken. Derfra føres
trykkvann til klosetter og håndvasker.
Brann/lensesystemet er utført av Engelsviken Slipp, det gjenstår å legge rør fra
lensevannstank til landtilkopling. Med
lensesystemet har vi mulighet for å lense
kondensvann/oljesøl via en ventilkasse
fra skipbunn i aktersalong, forsalong,
mannskapsinnredning og maskinrom.

Lensevannet blir ført til
lensevannstank plassert på
styrbord side i maskinrommet. Det blir tre muligheter
Kopi av faktura
for lensing: nikkepumpe,
den påbygde lensepumpen på motoren kjøpt fra WÄRTSILÄ NSD
på motoren og en elektrisk
skasse plassert under dørk i aktersabrann/lensepumpe. Det skal også legges
longen. Stigningen på propellbladene
rør fra brann/lensepumpen til brannblir regulert av en hydraulisk pumpe i
post i maskinroms-casingen.
reverseringskassen og blir operert fra
Vi har nettopp bestilt et automatisk
styrhuset.
brannslukkingsanlegg levert av NorDet jobbes også med kontrollsystronic AS. Det er et vanntåkeanlegg
tem for motor og propellanlegg til
bestående av en dieseldrevet pumpe
manøversøyle i styrhuset. Den originale
plassert i maskinrommet og rørsystem
manøversøylen ble for øvrig stjålet fra
rundt i båten med vanntåkedyser plasen kontainer da båten lå på Seut. Den
sert i alle rom unntatt maskinrommet.
søylen vi har nå er litt for stor og manHer blir det slukking med miljøvennlig
gler motorspak, så vi er på utkikk etter
gass fra egen beholder plassert på dekk.
en som ligner den originale.
Installasjon av anlegget starter i løpet av
Det elektriske anlegget på «Hvaler» ble
september.
tidligere drevet av en 110 volt generaDet var opprinnelig en dampkjele som
tor koplet direkte på motorakselen og
sto for oppvarmingen. Vi har montert
en batteribank. Nå er det andre krav
en kombinert Pyro varmtvannskjele
til el.anlegg i skip og vi har installert
som fyres med olje eller strøm. Tre
en Perkins dieselgenerator med 230
sirkulasjonspumper skal sørge for
V og 22.1 kW. Det elektriske anlegtransport av varmtvann til alle rom
get må bygges opp fra bunnen av og
i båten. Vi har fått laget kopier av de
godkjennes av DSB (Direktoratet for
opprinnelige varmerørene som var
samfunnssikkerhet og beredskap) og
plassert under benkene. Det er allerede
Sjøfartsdirektoratet. Grenmar Elektro i
lagt opp varmerør i aktersalong og i
Langesund ved Helge Øverbø skal dimannskapsinnredning og det er Engelsmensjonere det elektriske anlegget, lage
viken Slipp som har hånd om denne
dokumentasjon og holde kontakt med
installasjonen.
myndigheter. Installasjonen skal utføres
Båten er utstyrt med propellanlegg fra
av et lokalt firma.
A.M. Liaaen. Det består av en vribar
propell, propellaksel og reversering5

BETRAKTNINGER RUNDT INFORMASJONSBLADET OG VENNEFORENINGEN
Like før dette informasjonsblad går i
trykken ser jeg, på hjemmesidene våre,
at det nå er 20 år siden det første bladet
ble trykket. Som kjent så er jo alle våre
informasjonsblader scannet inn på
www.dshvaler.no hvor man kan følge
restaureringens utvikling i disse 20 år.
Det har ikke lykkes oss å finne noen
eldre informasjonsskriv enn fra mai
1998, men hvis noen av våre medlemmer sitter med noe som er eldre hadde
det vært fint om vi kunne få låne det og
scanne det inn på vår hjemmeside.
Men 20 år (eller 21 år pytt, pytt) er jo
vært å nevne for et informasjonsblad.
Og en venneforening som er 23 år er
vel også vært å nevne skulle jeg mene.
Hvordan har så venneforeningen og
informasjonsbladet klart å holde ut i
så mange år? Svaret ligger kanskje i det
Ulf Støa, venneforeningens første leder
skriver i juli 1998:
-For oss i venneforeningen er det
sosiale miljøet vel så viktig som det
faglige. Primært er foreningen etablert
som en økonomisk støtteforening
til Stiftelsen D/S Hvaler, men vel så
viktig er det å kunne bidra med faglige
kunnskaper. Her kommer også det
sosiale inn i bildet. Vi lærer av hverandre og det å kunne komme sammen og
prate båt, diskutere tekniske problemstillinger og løsninger er utviklende for
alle parter.
Dette ble altså fremhevet for 20 år siden, og jeg våger påstand at hvis vi ikke
hadde lagt vekt på det sosiale i alle disse
årene. Så hadde nok ikke restaureringen vært der den er i dag. Og i 2018 er
bladet vårt og venneforeningen mer
livskraftig enn noen gang. I 1998 hadde
vi 140 betalende medlemmer, i 2018
har vi 560 betalende medlemmer. At vi
i denne perioden også har hatt en stor
turnover bekreftes med ryddingen vi
gjorde i medlemsmassen for et par år
siden. Den gang var vi oppe i over 700
registrerte medlemmer. Men, daukjøtt
lever man som kjent ikke av.
560 betalende medlemmer inklusive
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over 30 aktive dugnadsmedarbeidere
tegner godt for fremtiden når vi nå
snart skal bevege oss fra restaurering
over til drift og ikke minst vedlikehold
av båten.
Overskriften på 1998 forsiden holdes
vårt slagord, bevisst eller ikke den gang,
fremdeles levende i «Hvaler – et unikt
stykke kystkultur». Det er ingen floskel,
men i høyeste grad en realitet. Noe
som sannsynligvis ligger i bunn for
dugnadsgjengen som hver tirsdag stiller
opp (over 20 i snitt) på Isegran, er med
på stands og andre arrangementer. Og
er med på å spre historien og kulturen
til barn og unge, blant annet 5. klassinger fra Gudeberg skole. Fantastisk av
en dugnadsgjeng som alle er ildsjeler på
hvert sitt område.
Men tilbake til de første utgavene av
bladet. Den første utgaven? i mai 1998
besto av 2 sider. Bladet du nå sitter
med i hånden har 28 sider. Selv på
dette området har vi utviklet oss og
fått inn mer om fartøyvern og lokal
historie på trykk. Og med god hjelp av
Møklegaard Printshop til redigering og
trykking føler vi at vi har fått til et godt
tidsskrift for MS Hvaler sin restaurering
og distriktets lokale historie.
I alle disse årene som informasjonsbladet er gitt ut har det vært preget
av optimisme i forhold til sjøsetting,
oppstart av motor og drift ut elva. Så
også denne gang. At tålmodigheten
mange ganger har vært satt på prøve er
ikke å stikke under en stol. Det kan vi
eksemplifisere med at når styrehuset ble
bygd første gang, dukket det opp bilder
som viste det i fra en annen vinkel og
det måtte bygges om. Og når riksantikvaren endelig oppdaget noe «feil» så
ble det bygd om for annen gang. Men
så er styrhuset blitt tidsriktig 1948, og
som flere ting ombord, blitt som en
møbel å regne.
Riksantikvaren er nevnt, han er en
utmerket sparringspartner som har
satt oss på prøve mer enn en gang i alle
disse årene med både utstyr og tekniske
løsninger anno 1948. Og i samarbeid

med Stiftelsens styre, med vår utmerkede styreleder Knut Alnæs i spissen,
har de funnet frem til de tidsriktige
løsninger.
MS Hvaler har nå en unik sjanse til å
komme ut elva for egen motor i nær
fremtid. Takket være tålmodig innsats
over flere år og god økonomisk støtte
de senere år fra kommuner, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen UNI, andre
stiftelser og legater, privatpersoner og
enkelte i det lokale næringsliv. Og ikke
minst vår trofaste venneforening som
har støttet med fast kontigent i alle disse
år. Og som har vært til uvurdelig støtte
i stramme tider når Hvaler lå på Seut.
For ikke å snakke om riksantikvaren og
Østre Hvaler sjømannsforening som
har støttet oss i alle år.
Det lokale næringsliv hadde vi ønsket
oss mer av. Vi har forståelse for at det
er mange om «beinet» i Fredrikstad,
men det er bare en «Hvaler» båt igjen
som i 90 år preget bybildet bokstavelig
talt. Det er bare å se gjennom bunken
av postkort som er laget i disse årene.
Det er ikke få postkort «Hvaler» båten
ikke er med på for å profilere Fredrikstad by. Det sier jo litt da! Og attpå til
den eneste gjenværende rutebåten på
Østlandskysten fra 1800 tallet.
God sommer til alle som bidrar enten
med økonomisk støtte, dugnad eller
«bare» kjøper ei t-skjorte. «Ei krone her
og ei krone der» for å sitere en litt større
forening sitt slagord.
Så sees vi på arrangementer utover
høsten. Barnas Isegran, Eplefestivalen,
Kystmuseets julemarked og kanskje
noen andre aktiviteter innimellom.
Glem ikke at vi er på Isegran hver
tirsdag mellom kl 09:00 og 15:00, så det
er bare å stikke innom for å hilse på, og
vi spanderer gjerne en kopp kaffe på
deg. Eller om du har lyst til å bli med å
ta i et tak. Vi har ingen spesielle krav til
kompetanse. Ting læres underveis.
Per-Arild Andersen
Leder Stiftelsen D/S Hvalers venner

Brygga mi!
som gjorde det. Jeg tror det var for å
spare tid, raskt inn og raskt ut igjen.
Det var formiddagsruter alle hverdager
unntatt tirsdag, torsdag og søndag på
sommeren. Tirsdager var fridag og
torsdag var Strømstad dag. Strømstaddagen kom båten kl 10 til Ed.

Tekst: ELISABETH SCHRADER

Ed brygge var brygga mi. Det var også
båten Hvalers hjemstavnsbrygge.
Gamle Ed brygge med molo og lekter
som vern mot østavind og sønnavind
kan jeg godt huske, den lå litt syd og
øst for nåværende brygge. Det var
ved denne brygga den nye «Hvaler»
fra1892 hadde «hjemmet» sitt. Oldefaren min, Hans Julius, han som var
første skipper på D/S Hvaler bodde og
eide et gårdsbruk like ved. Gården som
het og heter Ødegården
Nye Ed brygge var ferdig i 1945. Den
ble bygget under krigen med ny vei
langs Stafsengkilen fram til brygga.
Det ble samtidig bygget en vei/sti fra
den gamle Edsbrygga fram til den nye.
Det var denne veien Lorang (Einarsen),
som var dekksmann og faren min tok
når de skulle på jobb ombord i Hvaler
kl 0530 om morgenen. Alle passasjerer
og alle som hadde ærend på Ed brygge
og kom sydøstfra brukte naturligvis
også denne veien/stien.
Jeg tror alle i min generasjon som
vokste opp på Hvaler husker brygga si
med glede, det var der det skjedde. Det
var der vi traff hverandre.
Sommerbrygga er den jeg husker best.
Da kom båtene flere ganger om dagen.
Jeg var der naturligvis på 12 båten med
matspann til faren min. Vi så hvem
som kom av badegjester og vi så hvem
som reiste. Det var treffstedet, det var
spennende, for vi kjente jo de flest som
kom og gikk.
Dessuten traff vi jo alle de andre ungene på Ed der.
Hvaler kom da nordfra og la til på
bryggas vestre side, det var bare Hvaler

Vinterbrygga var anderledes. Da lå
båten stille tirsdag og torsdag. Tirsdag
var arbeidsdag ombord. Det var satt
opp plan for hva som måtte utføres og
mannskapet stilte opp for å vaske/vedlikeholde, pusse og male båten. Den
måtte være «ship shape». Jeg huske at
at faren min var nede og overvåket det
hele og hadde arbeidsoppgavene klare.
Torsdag hadde alle fri på vinteren.
Båten hadde jo ruter både lørdag og
søndag.
Fredagsbrygga om vinteren var spesiell.
Da var det bare Hvaler som kom til Ed
Den kom mellom kl 18 og 19.
Vi var der nesten hver fredag, jeg for
å møte faren min og for å møte alle de
andre ungane på Ed som skulle hente
posten og fredagsavisa hos Romberg
etter at båten var vel fortøyd. Romberg
kom i sin gammel lastebil, for kanskje
var det ei brødkasse med fra bakeren
på Skjærhalden, og post og avis skulle
skulle bringes opp til Ødegården,
Vi barna lekte der i mørket mens vi
ventet på båten. En gang sklei en av
guttane utfor brygga. Vi sto der på
bryggekanten, søsteren hans ytterst
og vi andre i en rekke bak og dro han
opp, søster og bror gikk begge gråtende
hjem, vi andre var mer eller mindre
skrekkslagene.
Så hørte vi Hvalers motordunk, denne
dunken som for oss var så karakteristisk og etterhvert så vi landternene
lyse gjennom mørket. Når så båten
nærmet seg, så kastet den røde lanterna
lys innover brygga, og var det .tåket
og dårlig sikt i høst og vintermørket
hendte det at man brukte lyskasteren,
den la brygga vår og sundet innenfor i
et trolsk lys.
Det var også stas hvis vi fikk tak i trossa
og satt båten fast til brygga, slik vi følte
det.

Når båten var vel fortøyd og alt var
lukket og låst ombord gikk og syklet
mannskapet på fire hver til sitt for så å
møtes morgen etter kl 0530.
Arnesen, som var billettør, hadde sykkel i Edsbua, han syklet hjem til Botne
i vintermørket og Halvdan Schrader
hadde motorsykkelen sin der, han
bodde på Skjærhalden. Faren min og
Lorang gikk sammen opp til Kilebrygveien hvor deres veier skiltes. Lorang
hadde da et stykke vei ned til robåten
sin, for han skulle hjem til Rom, hvor
han bodd sammen med moren og
faren sin. Jeg har tenkt i ettertid at det
var ingen enkel vei Lorang hadde til
jobben ombord i Hvaler.
Det ble naturligvis rundt bordet
hjemme hos oss snakket mye om tåke,
snetjukke, isforhold, vær og vind. Det
hendte at jeg fikk være med faren min
ut til Røsshue for å sjekke hvordan isen
oppførte seg «utafor».
Så båten «Hvaler» var en stor del av
mitt liv gjennom alle barne og ungdomsårene. Den var litt min og den
var slik jeg følte det i hvert fall pappan
min sin båt!!!
Jeg har i ettertid tenkt at jeg hørte ikke
om de vakre soloppgangene og solnedgangene som faren min må ha sett og
opplevd i løpet av de vel 50 årene han
seilte ut og inn og gjennom den vakre
Hvaler skjærgården.
Tilbake der jeg begynte: Brygga mi.
Brygga der «Hvaler» hadde «hjemmet»
sitt var som sagt et sted av stor betydning for meg.
Et lite apropos!! Lorang og faren min
hadde stor respekt for hverandre. Det
var nok faren min som hadde skaffet
han jobben en gang i tiden. De to
hadde over alle år en felles tipperekke,
jeg tror helt fra tippingen kom i gang
etter krigen. Broren min overtok
denne tipperekka da pappan vår døde,
og jeg regner med at Lorang tippet
den samme så lenge han levde. Nå har
mannen min, Lars, overtatt og spiller
den hver helg!!
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M/S SANDØ AV HALDEN
Da D/S Svinesund i 1961 begynte å bli sliten etter sin innsats siden 1916, opprinnelig som D/S
Idefjord og senere D/S Ragnvald, på ruten mellom Fredrikshald (Halden fra 1. januar 1928)
og Hvaler, overtok en ny fjordbuss, datidens moderne fartøy. Etter en navnekonkurranse med
over 50 innkomne forslag, arrangert av Halden Arbeiderblad, fikk båten navnet M/S Sandø

Sandø som Stjern

TEKST: MORTEN HANENG

. Vinneren av konkurransen fikk et
emaljert fat fra Cathrineholm. En
båt med samme navn bygget i 1913,
seilte på Hvaler - Fredrikstad til
1916.
Kaptein Håkon Reinertsen og hans
mannskap reiste til verftet i Flekkefjord for å seile den den nye stoltheten hjem. Båten hadde en lengde
på 78 fot og plass til 180 passasjerer.
Maskinen var en Deutz diesel på 220
HK som ga en fart på ca. 10 knop.
M/S Sandøs jomfrutur ble dramatisk.
Selv med kjentmann om bord. Han
hadde seilt leden i 30 år, men tok
likevel feil i klarvær og båten gikk på
grunn. De sendte ut SOS-signal og
8

nødraketter. Imidlertid ble det bare
noen skrammer på skroget og det
var ikke noe alvorlig, så mannskapet
forsøkte å annullere nødsignalet.
Ingen ombord hadde fått instruksjoner om betjening av den moderne
radiotelefonen, så Tjøme Radio satt
i verk full redningsberedskap med
helikopter, fly, redningsskøyta «Ulabrand» og losskøyta «Store Færder»
for å finne det forsvunne skipet!
Båten ble til sist funnet i Nevlunghavn i Vestfold etter at et par
fiskeskøyter hadde dratt henne
av grunn og slept henne til havn.
Motormannen, Albert Olsen,
seksbarnsfaren fra Lavendelstredet i
Halden, brakk hoftebenet da han falt

på den såpeglatte brygga i Nevlunghavn. Han ble operert på sykehuset i
Larvik, men ellers var det ingen store
skader på mannskap eller skute.
I sjøforklaringen etterpå ble mannskapet frikjent for å betale erstatning
for leteaksjonen da de hadde forsøkt,
men ikke klart å betjene radiotelefonen!
Vel ett døgn forsinket, mandag 13.
november 1961, ankom M/S Sandø
Halden havn og ble møtt på Langbrygga av en stor menneskemengde,
hornmusikk og flagg. Som det
sto i Halden Arbeiderblad: «Med
stormslitte signalflagg kom «Sandø»
til Halden. Hundrer av yngre og
eldre hilste Svinesundselskapets

Håkon Reinertsen Torbal

nye båt velkommen.» Både Haldens
ordfører Arne Fredriksen og Hvalers
ordfører Johan Olsen var på plass og
holdt svulstige taler om hvor viktig
forbindelsen mellom Halden og
Hvaler var og hvordan denne moderne fjordbussen skulle betjene ruten
på en god måte.
D/S Svinesund hadde tjent
forbindelsen mellom Halden, Sponvika og Hvaler i mer enn to menneskealdre (1916-1961), men slik skulle
det ikke gå med M/S Sandø. Til
tross for at båten var moderne etter
datidens normer, var den ikke godt
egnet til ruten, liten lasteplass på
dekk og dårlig i isen vinterstid. Båten
ble dessverre aldri populær hverken i
Halden eller på Hvaler.
M/S Sandø førte postflagg og var
«ambulerende brevhus båt» som
sine forgjengere D/S Olava og D/S
Svinesund.
Selv om båten ble bygget et halvt
århundre senere enn D/S Svinesund
var hun ikke godkjent for å krysse
Sekken og således kunne hun ikke
trafikkere Strømstad. Det hadde
visstnok noe med sjøsikkerheten og
ventilene å gjøre. Inntektsmulighetene ble selvsagt begrenset av dette.
Stadig strengere bestemmelser med
hensyn til sikkerhet og arbeidsvilkår
førte til at i store deler av året måtte
båten ha større mannskap enn det
var passasjerer. Inntektene dekket

etter hvert ikke engang bryggeleia i
Sponvika!
Kaptein Håkon Reinertsen fra Hvaler
førte M/S Sandø frem til oppnådd
pensjonsalder i 1968. Da overlot han
roret til sin slektning fra Skjærhalden, Ole (Ola) Martin Reinertsen.
Motorproblemer og dårlig økonomi
i rederiet (D/S AS Svinesund),
medførte at båten i 1977 ble solgt til
Sverige og fikk navnet M/S Stjärn.
Kjøperen mente han hadde gjort
et varp da han kjøpte båten for kr
308 000, satte inn ny motor og overhalte båten for kr 400 000.
Filip Andersson i AB Kostertrafik
uttalte: ”en fantastisk båt!. I trafikk
på Koster hadde båten ikke ett eneste
stopp pga. isen til tross for en påfølgende streng vinter.
Senere har gamle M/S Sandø vært
sett i Oslo med navnet M/S Olympia.
M.a.o. er båten fremdeles i virksomhet, antakelig i chartertrafikk!
Ruta mellom Halden, Sponvika og
Hvaler ble senere betjent av M/S
Makø, en båt bygget av plast/glassfiber (divinicell, klasset for bruk i
is) på Bjørn Abrahamsens Verft A/S
på Stokken på Vesterøy for kr 2,2
mill. (1977-kroner). Hun er 22 meter
lang og 6 meter bred, toppfart 13
knop, motor 720 bHK og kapasitet
på 97 passasjerer. Hun ble heller
ikke særlig populær og gikk under
kallenavnet Møka.

M/S Makø hadde mange dagers landligge den første vinteren så skolebarna på de østre øyene ikke kom til
Skjærhalden pga. isen. Ikke fordi det
glassfiberarmerte plastskroget var for
dårlig, men fordi propellen var for
stor! Kanskje hadde ruten likevel blitt
bedre betjent med M/S Sandø?
Et hovedpoeng da Hvalerselskapet
bygget M/S Makø i stedet for å kjøpe
M/S Sandø, var at hun kunne ta én
bil ombord. Imidlertid var det ikke
mange som hadde gleden av dette
da anløpene til Halden ble sløyfet
og bryggeforholdene i Sponvika var
så dårlig at det ikke gikk an å kjøre
i land biler der. M/S Makø seiler
ennå etter å ha byttet navn et par
ganger, bl.a. til M/S Malmøy og M/S
Ny-Vigra III, nå charter i Fredrikstad
under sitt opprinnelige navn.
Etter at tunnelen til Kirkøy ble åpnet
i 1989 var det definitivt slutt på
rutebåttrafikken fra Hvaler til Sponvika og Halden.
Nå er det ikke lenger båtforbindelse
mellom Halden, Sponvika og
Hvalerøyene. Ja, faktisk er Halden
helt uten passasjerbåtforbindelse
med omverdenen etter at til og med
Strømstad-trafikken ble innstilt.
Godt at vi som holder til på de østre
Hvaler-øyene har fergeforbindelse,
sommer som vinter, med Skjærhalden.
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D/S BERBY
1.260 t.dw

BERBY var bygd ved Moss Værft & Dokk (Bnr. 114) i verkstedets flytedokk, den såkalte
Bogendokken som verkstedet kjøpte av Staten etter krigen. Denne dokken hadde tyskerne
anskaffet til sitt store reparasjonsverft i Bogen i Ofotfjorden. BERBY ble ”sjøsatt” 25. april
1950 og døpt av fru direktør Mogens Oppegaard. Selve dåpsseremonien forgikk fra toppen
av en av dokkens vanger. Etter at champagneflasken knustes begynte dokken å synke, og
etter ca et kvarter fløt BERBY.

1950 Berby

TEKST: FINN G. ENGEBRETSEN

Rederiet var representert ved
skipsreder Rudolf Olsen. Verkstedet
ga etterpå en lunsj for alle deltakerne ved Moss Hotel. Dette var det
første norske skip som var bygd i en
flytedokk.
BERBY ble overlevert 29.juni 1950 til
A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co),
Oslo.
Den var utstyrt med to oljefyrte vannrørskjeler med overheter og en firesylindret dampmotor på 964 IHK. Det
ga en fart på beskjedene 11,5 knop.
Båten ble kontrahert som motorskip,
men mangel på dieselmotorer etter
krigen gjorde at den i stedet ble levert
med en FMV dampmotor bygget på
lisens ved Moss Værft. Hjelpemaskineriet besto av to dampgeneratorer på
hhv 12 og 15kw.
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BERBY var bygd som midtskipsbåt
med lang bakk, brønndekk forut og
”raised quarterdeck” med dekkshus
for mannskapet på poopen. Mannskapslugarene lå under poopdekket.
Den var rigget med en mast på
bakken, to bomposter foran og to
aktenfor overbygget pluss en mast på
poopen. Den hadde en lang luke på
fordekk og en kortere på akterdekket.
Akterrommet hadde ett mellomdekk.
Båten var oppkalt etter herregården
Berby innerst i Iddefjorden ved
Halden. Gallionsfiguren som var laget
av Ørnulf Bast forestilte en ung mann
med en lykt i hånden stående på to
fisker. Modellen til den unge mannen
var Basts egen sønn, Even! Dette var
den 25te Fred Olsen-båten som ble
utsmykket med gallionsfigur og Ørnulf Bast hadde laget 8 av dem.

Knut Kristoffersen fra Kråkerøy var
med på å ta BERBY ut fra verkstedet
som førstestyrmann. Han ble kaptein
i 1955, og førte BERBY helt til den ble
solgt.
BERBY’s første turer gikk til Finland,
men senere seilte den hovedsakelig på
Grangemouth i England.
Om kvelden onsdag 27.oktober
1954 ble det begått et drap i en tom
godsvogn ved havnelageret i Oslo.
BERBY, som lå på Langbryggen, ble
sterkt involvert i denne hendelsen.
Den mistenkte drapsmannen, som
ble arrestert lørdag 30.oktober, hadde
nemlig i beruset tilstand kommet seg
om bord i BERBY sammen med en
lettmatros på drapskvelden like før
båten avgikk for Halden og videre
til Grangemouth. Førstestyrmann
Kristoffersen hadde sett at vedkom-

mende hoppet om bord fra en kran
etter at gangveien var tatt inn. Dette
fant han selvsagt mistenkelig, lette
etter ham, og fant ham gjemt i lettmatrosens lugar. BERBY måtte deretter
gå inn til kaien igjen for å få kastet
”blindpassasjeren” i land. Ingen visste
da noe om drapet, men når BERBY
kom tilbake til Oslo 7.november ble
Kristoffersen og lettmatrosen avhørt
av politiet og var sterkt medvirkende
til at morderen ble dømt. Det viste
seg for øvrig at den drepte også hadde
vært om bord tidligere på kvelden
på drapsdagen. Morderen fikk 15 års
fengsel og 10 års sikring
25.november 1954 om ettermiddagen
gikk BERBY på grunn i Granebosundet ved Valløy utenfor Tønsberg på
vei fra Porsgrunn til Oslo. Den hadde
kun 20 tonn last inne og ble trukket
av neste formiddag av bergingsbåten
”Ula”, Den ble dykkerundersøkt på
stedet, men hadde ikke fått nevneverdige skader.
Et lite eksempel på hva slags varer
BERBY fraktet hjem fra Grangemouth kunne man se i Havnenytt i
Aftenposten 31.august 1955: ”50 tonn
sirup, 100 vrimaskiner, 138 symaskiner, whisky, detonatorer, linoleum etc.”
Dessuten var alle slags stålprodukter
en vanlig last.
BERBY gikk til assistanse for bergensbåten ”Raid” som hadde sprunget
lekk i Nordsjøen i storm og dårlig
vær 16.oktober 1955. Det gjorde også
BRAEMAR som kom fram samtidig
og eskorterte havaristen inn til Kristiansand.
Like etter avgang Halden på vei til
Kristiansand fredag 25.mars 1960 i
16-tiden brøt det ut brann i lasterommet akterut. Lasten besto av tremel,
papir, trelast og stykkgods. BERBY
satte kurs mot Fredrikstad og ble møtt
av brannvesenet derfra som kom ut i
båt. I første omgang så det ut som om
ilden ble slått ned og BERBY gikk inn
til Fredrikstad hvor den fortøyde ved
Jernbanebrygga. Når lukene ble tatt
av, blusset imidlertid brannen kraftig
opp igjen. Varmen var så intens at
den antente treverket i mannskapsinnredningen akterut. Mannskapet

rakk heldigvis å berge alle personlige
eiendeler. Ved midnatt var situasjonen ganske kritisk og det viste seg å
være en vanskelig oppgave for brannvesenet å slukke den brennbare lasten
i underrommet som til slutt måtte
settes helt under vann. På grunn av alt
vannet fikk båten etter hvert en slagside på 15grader. Man fryktet også at
bunkerstanker kunne ta fyr på grunn
av heten. Brannvesenet fikk til slutt
kontroll, men etterslukking pågikk
langt utover formiddagen neste dag.
Skadene var ganske omfattende og
BERBY ble senere buksert ned elven
til Fredrikstad Mek Verksted hvor
reparasjonen ble utført. Brannårsaken
var muligens selvantennelse i lasten.
Natt til 11.januar 1965 så BERBY
nødbluss fra en mindre båt bare ca
1n.mil unna mens den selv lå på
været 35n.mil av Lista fyr i storm og
grov sjø. Den underrettet Farsund Radio som straks slo alarm. BERBY lette
i området hele natten uten resultat og
en rekke andre fartøyer kom også til
området. Når det lysnet av dag ble det
oppdaget en del vrakrester, men ingen
tegn til liv. Senere ble det klart at det
var en polsk båt som hadde gått ned
med hele besetningen på 18 mann. Ut
på dagen 12.januar, fortsatte BERBY
mot Skottland, men torsdag morgen
14.januar kl 0735 sendte den selv ut
nødsignaler og ba om øyeblikkelig
hjelp i stormen 3n.mil nordvest av
Kinairds Head på skotskekysten. Den
lå da på været, men tungt lastet som
den var, klarte den ikke å avansere
mot vinden som ubønnhørlig drev
den mot land. Senere på dagen ble

imidlertid nødsituasjonen avblåst idet
været løyet noe og BERBY kom seg ut
fra kysten. Denne dramatiske turen
ble nok en av de siste som BERBY
gjorde mellom Oslo og Grangemouth,
for 26.februar 1965 ble den solgt til
A/S Ansea, Oslo (Skips A/S Karlander, Fredrikstad) og omdøpt SLIDRE
BARAT. Nå ble den seilt til Fjerne
Østen og gjorde tjeneste der i nesten
dobbelt så lang tid som for Fred Olsen
i Nordsjøen.
I oktober 1967 ble den solgt til Pelarajan Niaga Sedjati, Djakarta uten
navneendring, men videresolgt allerede i desember samme år til Transportes Commerciales SA (Thome &
Co. Ltd, Singapore), Panama. Navnet
ble også denne gangen beholdt.
Den ble solgt til P.T. Pelayaran Nusantara Sejati, Djakarta, Indonesia i 1973
og fikk navnet DAYA KURNIA.
I 1975 ble den solgt til P.T. Pelayaran
Nusantara Salam Sejahteri, Djakarta
og omdøpt BAHAGIA VI.
1 1983 fikk gamle BERBY skiftet ut
sitt dampmaskineri med en eldre
6 sylindret Akasaka firetakts dieselmotor på 1150 BHK bygd i 1954
av Akasaka Diesel Ltd, Tokyo. Den
fortsatte å seile til 1992.
Den ble slettet fra skipslistene i 1993,
men ble sannsynligvis hugget opp
allerede året før.
Når BERBY ble solgt ble gallionsfiguren tatt vare på, og senere satt opp
på kontorbygget i Fred Olsens gate.
Etter noen år ble den tatt ned igjen,
men er i dag satt opp i rederiets gallionsfigurpark i Hvitsten.
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Glemte helter

I forrige nr. av medlemsavisa vår skrev jeg om Johannes Andersen fra Kråkerøy.
Nå fortsetter historien om hans andre reise over Nordsjøen. Rune Fredrik Andersen
forteller historien i sin bok Nordsjøseileren. Vi gjengir, med tillatelse, utdrag fra boka.
Tekst: Thor W. Eriksen

Sjømannen

Johannes Andersen ble født 17.
november 1891 på Kråkerøy. Fra
begynnelsen av 1900 tallet var det
vanlig at ungdommer langs kysten
dro til sjøs.
Johannes var ikke noe unntak, i
årene 1909 til 1939 seilte han på
forskjellige dampskip som fyrbøter, donkeymann og maskinist.
Han opplevde mye dramatikk,
spesielt under første verdenskrig.
6. april 1916 mønstret Johannes
på D/S Seierstad i Risør som 2.
maskinist.
I november var de på vei til
Frankrike med kull da de ble oppdaget av en tysk ubåt. Den skjøt
en torpedo som eksploderte bare
10 m fra D/S Seierstad. Tyskerne
bordet båten og ba om alle papirer, mannskapet fikk gå i livbåtene
før tyskerne senket skuta.
Mannskapet ble etter 5 timer reddet av Drammensskipet Alta.
17. desember mønstret Johannes
Andersen på skipet Herø som
maskinist. Det var en Ålesunddamper som lå til kai i Fredrikstad. Denne gangen dukket det
også opp en tysk ubåt, de skjøt
varselskudd og vanlig prosedyre
ble fulgt. De måtte ro over til tyskerne for å levere alle papirer, det
var 6 mann deriblant kapteinen og
Johannes Andersen. Skipet skulle
senkes innen 10 min.
Det spesielle var at de 6 ble tatt om
bord i ubåten og holdt som fanger.
De ble tatt med til Tyskland og
satt i land i Wilhelmshafen og
brakt videre til Bremen.
Johannes tok sin maskinisteksamen i 1918 og seilte seinere i
utenriksfart på mange skip.

Amerikadrømmen

Etter Nordsjøferden i 1926 hadde
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Johannes Andersen hele tiden
drømt om en Atlanterhavstur
alene og i åpen båt, men han
holdt planene for seg selv. Først
på våren 1929 fikk familien høre
om planene hans. Han hadde lite
penger, men la opp en spareplan.
Han reiste ut som maskinist på
Canada og Frankrike. Året etter
hadde han penger til å sette i gang.
Han ville ha en kvalitetsbåt og
bygge den selv. Båtkonstruktør
Bjarne Aas laget tegninger med en
del justeringer etter Johannes sine
ønsker.
Båten ble bygget nær den gamle
tomta til Bjørneby Bruk. Båten ble
23 fot lang og 8 fot bred og skulle
ha en blykjøl på 850 kg.
Dessverre tok pengene slutt og
han måtte reise enda en tur til
sjøs for å spare penger. Mye av
pangene gikk til proviant, men
han ble sponset av Agra Margarinfabrikk med 15 kg smør. Han fikk
ingen hjelp fra noen hermetikkfabrikk. Det eneste han fik med
seg av lesestoff var bibelen.
Noen dager før avreise fikk han
store magesmerter. Hva skulle han
gjøre ? Skulle han utsette reisen
eller håpe at smertene ville gi seg
? Han bestemte seg for å reise og
fortalte sin søster om magesmertene, men ingen andre.
21. mai 1931 kl. 15.30 hadde mange kjente samlet seg i
Nøkledypet og seilsnekka Fram
var klar for avreise. En motorsnekke slepte båten ut elva, ved
Søsterøyene satte han seil og reisen begynte. Vinden var frisk og
etter 2 timer passerte han Færder
fyr og Svenner.
Den lykkelige seilasen varte ikke
lenge, dagen etter økte vinden
kraftig. Båten var tungt lastet, men
oppførte seg bra i sjøen, men alt
ble vått og det ble lite søvn.

Mandag 25. mai kom sola fram og Johannes kunne endelig få tørket klærne
og den gjennomvåte proviantloffen.
Lørdag 30. mai tiltok magesmertene
og været var dårlig. Han kjempet en
kamp med smertene, uværet og mangel på søvn.
Johannes var ingen lettskremt mann,
men magesmertene var så store at
han måtte ha legehjelp. Kursen ble satt
vestover og han kom oppunder Outer
Dowsing fyrskip ved midnatt, seinere
passerte han Spurn fyr utenfor Grimsby. En engelsk motorskøyte tauet ham
til havnen.
Legebesøket dagen etter ga ikke noe
håp om å fortsette reisen. Han hadde
fått et nytt utbrudd av et gammelt
magesår. Legen gav ham følgende råd :
Fullstendig ro, streng diett og medisiner.
Med tungt hjerte forsto Johannes
Andersen at han måtte oppgi drømmen om å krysse Atlanteren. Han ville
selge båten, men det høyeste budet var
på 2 pund, det var tydeligvis ikke en
populær båttype i Grimsby. Den norske konsulen tilbød ham en reise med
dampskip hjem til Norge. Han avslo
tilbudet da han ikke hadde penger og
han var for ærekjær til å motta hjelp.
Den 9. juni bestemte han seg for å seile
snekka tilbake til Norge. Han ventet
med å postlegge et brev til slektningene før siste dag.
Torsdag 11. juni forlot Johannes
Grimsby, han fikk slep av en dansk
fiskekutter ut i åpen sjø.
Det startet bra, men søndag 11. juni
kom uværet. Han måtte konstatere at
snekka med klossrevne seil la seg med
langsiden mot bølgene. Båten tok inn
store mengder vann og Johanes hadde
lite krefter til å lense båten. Hendene
hans hovnet voldsomt opp av alt
sjøvannet, bølgene var ca. 9 m høye og
de slo uavbrutt over båten.
Han hadde nok hermetikk om bord,
men magen tålte ikke denne kosten.
På den 9 dager lange hjemturen levde
han på 3 stk. loff og vann. De 4 siste
døgnene var han også nesten uten
søvn.
Lørdag 20. juni nådde jungeltelegrafen
Fredrikstaddistriktet med følgende budskap «Johannes Andersen

kommer seilende inn Asmalsundet
ved Hvaler. Da Fram kom oppover
østerelva ble den møtt av en «armada»
med motorsnekker og andre småbåter.
Hurraropene runget og det ble viftet
med flagg og lommetørkler. Velkomsten var så overveldende at han mistet
konsentrasjonen og gikk på grunn
ved Fuglevikbauen. Han fikk raskt
assistanse og kunne snart svinge inn i
Nøkledypet båthavn.
Han ville ikke gå i land før alt var i
orden om bord, og det tok tid.
Byggmester og arkitekt Brynildsen
holdt en gripende tale. Johannes så
bare beskjedent ned under talen.
Seinere tok pressen over
Han måtte innrømme at turen hadde
vært utrolig tøff, og han var innerst
inne meget skuffet.
Han sa at sykdom hadde snudd den
omhyggelig planlagte turen til et
bittert nederlag.
Det historiske faktum var at han
hadde gjennomført 2 turer over
Nordsjøen fram og tilbake alene og i
åpen båt.
«La oss gi ham æresskillingen» – slik
lød overskriften i lokalavisen 27. juni
1931. Johannes Andersens bedrifter
ble også omtalt i Aftenposten og flere
utenlandske aviser.
2. verdenskrig kom og det første
norske skipet ble senket allerede 13.
sept. 1939. Det var Manx av Fredrikstad. Historien om Manx er omtalt i
tidligere nr. av avisa vår.
Johannes Andersen var nå en mid-

delaldrende mann – 48 år – og nærmest ufør. Likevel mønstret han 11. mars
1940 på D/S Sitona som 2. maskinist i
Sarpsborg.
Han var på havet da tyskerne invaderte Norge.
D/S Sitona ble en del av Nortraship
flåten. De norske skipene gjorde en
stor innsats under krigen og forsynte
England med drivstoff og andre handelsvarer.
I mai 1944 mønstret Johannes på D/S
Sollund i London. En damper fra
Haugesund med kaptein Olaf Lervik.
Johannes seilte under hele krigen og
levde som mange andre sjøfolk i konstant frykt for angrep fra, fly, ubåter og
miner. Lasten besto av ammunisjon,
bensin og olje. Det gjorde ikke frykten
mindre.
De vanskelige forholdene var ikke
gode for Johannes sin helse. Han hadde flere sykehusopphold. Til slutt ble
han liggende på Holland Park hospital
i England og seinere på Craiglochart
hospital hvor han var til krigen sluttet.
I juni 1945 ble han sendt hjem til
Norge med skip. Han ankom ubemerket til Kråkerøy, bare den nærmeste
familien ønsket ham velkommen.
Etter krigen livnærte han seg en tid
som minkoppdretter, men dragningen
mot sjøen var stadig til stede. I 1949
dro han på hvalfangst.
Helsa var stadig sviktende og det ble
sykehusopphold i hjembyen på 50
tallet, nå fikk han også problemer med
hjertet.
9. november 1959 sovnet Johannes
Andersen inn i troen på sin frelser.
13

Rolf Schraders loggbok
M/B «Hvaler» i desember 1957
Denne siste måneden i 1957 må sies å være en helt vanlig vintermåned for «Hvaler». Det som
kanskje slår en er at det er lange dager på jobb for mannskapet, ikke kommer de til Ed ved
arbeidsdagen slutt. Det er ikke is og ikke er det særlig kaldt heller denne desember måneden,
men passsjerer er det både sent og tidlig.
Av Elisabeth Schrader
Kristiansen

Søndag 1. desember
Stille, klart -2 grader, lett tåkedis
om aften. Vi hadde ca 60
passasjerer til byen og 5 utover.
Vi ankom Ed kl 2105
Mandag 2.
Stille, mye tåke. Vi ankom byen
0920. Vi hadde 69 passasjerer
til byen og 80 utover. Mye last.
Ankom Ed kl 1755
Tirsdag 3.
Stille, disig, mildt. Guttene er
ombord og gjør rent.
Onsdag 4.
Sydvest bris, mildt. Vi hadde ca
30 passasjerer begge veier, en del
last. Ankom Ed kl 1750.
Torsdag 5.
Vestlig bris, klart, mildt.
Fredag 6.
Sydvest bris, enkelte regndråper.
Vi hadde 45 passasjerer til byen
og 36 utover, en del last. Ankom
Ed kl 18.
Lørdag 7.
Sydlig bris, regn på aftenen. Vi
hadde 39 passasjerer til byen, og
ut kl 12 hadde vi 47, opp igjen 8.
Ut kl 15 hadde vi 116 passasjerer.
Ankom Ed kl 1805.
Søndag 8.
Nordost frisk bris, overskyet,
klart på aftenen. Vi går ruten
utenfor og hadde 141 passasjerer
til byen, og ut til Hestehella 11
passasjerer og opp igjen 63. Ut kl
2130 hadde vi 21 passasjerer. Vi
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ankom Nordre Sandøy kl 2340.
Mandag 9.
Norost bris, klart, kaldt – 10
grader. Vi hadde 54 passasjerer
til byen og ut hadde vi 49. Vi
går til Skærhalden og legger oss.
Vi skal gå ruten for «Akerø»
i morgen. «Akerø» går ruten
for «Skjærhalden» som har
gått til Glomma Mek. Ankom
Skjærhalden kl 1745.
Tirsdag 10.
Nordvest bris, klart, pent vær – 6
grader. Vi går ruten for «Akerø»
og hadde 23 passasjerer til byen,
og 29 fra byen, lite last. Ankom
Gravningsund kl 1745.
Onsdag 11.
Norost bris, klart, -10 grader
på morgenen. Vi hadde 40
passasjerer til byen og utover 45,
mye last. Ankom Ed kl 1750.
Torsdag 12.
Nordost bris, overskyet -10
grader.
Fredag 13.
Norost fris bris, klart – 10 grader.
Vi hadde 35 passasjeer til byen
og 34 ut, mye last. Ankom Ed kl
1750.
Lørdag 14.
Norost bris, klart – 10 grader. Vi
hadde 88 passasjerer til byen og
ut kl 12 hadde vi 49 passasjerer
og opp 11. Ut kl 15 hadde vi 144
passasjerer. Ankom Ed kl 1805.
«Skjærhalden» er enda ikke
ferdig på verkstedet og «Akerø»
går ruten for «Skjærhalden».

Søndag 15.
Sydvest bris på formiddagen,
kuling om aftenen, mildt. Vi må
gå ruten i dag også. «Akerø» kan
ikke gå. Vi hadde 91 passasjerer
til byen, til Hestehella 12 og fra
Hestehella 39. Ut om aftenen
hadde vi 9 passasjerer. Ankom
Gravningsund kl 2335.
Mandag 16.
Sydvest kuling, overskyet. Vi
hadde 83 passasjerer til byen. Vi
hadde 86 passasjerer utover, en
del last. Ankom Ed kl 1800.
Tirsdag 17.
Sydvest, frisk bris, overskyet.
Guttene er ombord og gjør rent.
De malte porten på BB side.
Onsdag 18.
Sydvest bris, overskyet. Vi hadde
97 passasjerer til byen og 90
utover, mye last. Ankom Ed kl
1800. «Skjærhalden» begynte i
dag, men den går dårlig.
Torsdag 19.
Sørlig bris, overskyet -1. Alle
mann fri
Fredag 20.
Syd, sydvest frisk bris til liten
kuling, overskyet, dårlig sikt. Vi
hadde 69 passasjerer til byen og
72 utover, en del last. Ankom Ed
kl 1810Lørdag 21.
Sydvest, frisk bris, klart vær,
overskyet på ettermiddagen. Vi
hadde 88 passasjerer til byen og
ut kl 12 hadde vi 52 passasjerer
og opp 15. Utover kl 15 hadde

vi 122 passasjerer. Vi ankom Ed
kl 1810.
Det gikk ingen båt fra Spjærøy
i dag, både «Skjærhalden» og
«Akerø» ble liggende på Sand.
«Akerø» kom til byen kl 15 og
«Skjærhalden» fungerer dårlig.
Søndag 22.
Syd, sydvest frisk bris, lett yr og
regn på aftenen. Vi går ruten,
«Akerø» tør ikke gå i dag heller.
Vi hadde 30 passasjerer til byen
og ut til Hestehella hadde vi 7, og
10 passasjerer opp. Ut om aften
hadde vi 27 passasjerer. Ankom
Gravningsund kl 2350.
Mandag 23.
Sørlig bris, overskyet, litt regn på
aften. Vi hadde 49 passasjerer
til byen og 68 utover, lite last.
Ankom Gravningsund kl 1735.

Tirsdag 24 julaften.
Sydvest bris, lettskyet, litt disig
på morgenen, mildt. Vi hadde
26 passasjerer til byen og 122
utover. Ankom Ed kl 1610.
Onsdag 25.
Svak vind, overskyet,
oppholdsvær.
Torsdag 26.
Sydvest bris, lettskyet, ganske
pent vær. «Skjærhalden» og
«Akerø» går ruta.
Fredag 27.
Sydvest bris på morgenen,
overskyet, oppholdsvær Vi
hadde 72 passasjerer til byen og
48 utover, lite last. Ankom Ed
kl 1745. «Akerø» legger opp,
starteren er kaputt.

Lørdag 28.
Vest, sydvest bris, klart pent vær,
mildt + 5 grader. Vi hadde 46
passasjerer til byen og ut kl 12
hadde vi 30 passasjerer og 22 til
byen igjen. Ut kl 15 hadde vi 97
passasjerer. Ankom Ed kl 1810.
Søndag 29.
Nordvest bris, litt snø på
ettermiddagen. «Skjærhalden»
går ruten.
Mandag 30.
Stille på morgenen, klart, -5
grader. Vi hadde 41 passasjerer
til byen og 67 utover. Ankom Ed
kl 1740.
Tirsdag 31.
Stille, klart -10 grader. Vi hadde
40 passasjerer til byen og 65
utover. Ankom Ed kl 1600-
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Olav Sommerin ved stålkonstruksjonen til livbåtdekket inspiserer arbeidene på akterdekket

Dugnad våren 2018
Etter som «Hvaler» nå begynner å likne på en ferdig båt blir dugnadsarbeidet stadig mer morsomt.
Det ser vi på det store oppmøte hver tirsdag og onsdag.
TEKST: Steinar Haugsten

Og så er det jo bare deilig å jobbe
med denne båten i denne vår- og

forsommeren vi har hatt så langt.
Motoren kan snart startes og når
livbåtdekket legges etter sommeren

Arne Johansen og Tore Haraldsen arbeider med rorsegmentet.
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har «Hvaler» snart sin gamle form.
For tiden monteres septre på
brodekket som støtter for solseilet over styrhuset. Rekkestål på
brodekket er remontert og både
stål- og trerekker er overflatebehandlet. Styrhuset er nå boltet fast
og Olsen Glass har montert glass i
vindusåpninger. Livbeltekasser er
påbegynt av snekkergruppa med
Thor Christiansen i spissen. Og de
som tror at dette er bare å snekre
sammen noen kassebord bør ta en
titt på en ferdig kasse. Her er det
møbelsnekkerarbeid av høyeste
kvalitet.
Stålkonstruksjonen til livbåtdekket
er nå sluttført med de resterende
metallarbeidene og overflatebehandles i disse dager for å gjøre klart
for IMC (Isegran Maritime Center)
som etter sommeren skal legge

livbåtdekket. En ny livbåt er
laget av Plus-skolens trebåtbygglinjen på Bjørneby hvor dugnadsgjengen har påført diverse
strøk med olje/terpentin.
På akterdekket er det montert
styringswire og diverse arbeider
rundt styringsarrangementet
I mannskapslugaren er overflatebehandlingen nærmest
sluttført. Kun litt finpuss på
dører og lister står igjen. Her er
har Tom Bart Hansen og Leif
Vegelboe gjort en kjempejobb.
Forsalongen og midtsalong er
overflatebehandlet med flere
strøk og i forsalongen er man
nå snart klar for å begynne
med trearbeidet. (Hardanger
fartøyvernsenter)
I maskinrommet er det som
nevnt innledningsvis snart klart
for prøveoppstart av hovedmotor. Oljekjøler, kjølevannspumpe og brenstoffrør på hovedmotor er montert. Dørkplater
er lagt og avluftningsrør fra
brennstofftanker og septik er
montert.
Dugnadsarbeidet er ikke bare
det fysiske arbeidet på tirsdag
og onsdag. Det kreves også
mye koordinering, planlegging, og samarbeid med ulike
profesjonelle aktører og myndigheter. Det gjelder bestilling
av spesielle sveise- og rørleggerarbeider, elektriske arbeider,
blikkenslagerarbeider, spesielle
trearbeider og innredningsarbeider. Det gjelder kontakt med
og godkjenning av berørte myndigheter. Alt dette skal tilpasses
rekkefølgen på dugnadsarbeidet
slik at alt blir mest mulig effektivt. Dette krever innsats av
flere utover dugnadsdagene på
tirsdag og onsdag og hvor Knut
Alnæs har en viktig ledende
rolle. Det er et mål og kunne
fordele det administrative arbeidet for gjenoppbyggingen av
«Hvaler» på flere hender.

Torgil Johnsen og Olav Sommerin kontrollmåler stålkonstruksjonen til livbåtdekket.

Dette er også dugnad, Roger Hansen og Jan Wangberg oljer brygga vår.

Interiør av forskipet med mannskapslugarene
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Protokoll årsmøte D/S Hvalers
Venner 14. mars 2018
ÅPNING, GODKJENNING AV ÅRSMØTE
Leder Per-Arild Andersen ønsket gamle og nye
medlemmer velkommen til årsmøte.
VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Per-Arild Andersen ble valgt til dirigent, Steinar
Haugsten ble valgt til referent og Bjørn Sandhaug
og Ole Torp ble valgt til å underskrive protokollen.
GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent
ÅRSBERETNING
Årsberetning ble delt ut og lest av sekretær Steinar
Haugsten. Det har blitt gjennomført 4 styremøter i
2017. Hovedsakene til styret har vært organisering
av dugnadsarbeidet, søknader om økonomiske
støttemidler, rapporteringer til Riksantikvaren,
og deltagelse på ulike arrangementer. Det er blitt
gjennomført ca. 9000 dugnadstimer i 2017, hvor
gjenoppbygging av stålkonstruksjon av livbåtdekket,
malerarbeid i mannskapslugar og ferdigstilling
av hovedmotor har vært de største prosjektene.
Avisa er blitt gitt ut med de planlagte 2 utgivelsene.
Det var ved årsskiftet registrert 580 medlemmer
og 90 andelshavere og forretningsforbindelser.
Venneforeningen ha bidratt med 175 000 kr til
Stiftelsen..
Årsberetningen ble enstemmig godkjent
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2016
Regnskap og revisjonsberetning ble delt ut på møtet
og gjennomgått av kasserer Hans Amund Lunde.
Regnskapet for 2017 viser et driftsresultat på 54206
kr og en beholdning på 226556 kr
Kasserer leste opp revisjonsberetning fra Øivind

Beck-Andersen som ikke hadde noen bemerkninger
til regnskapet.
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig
godkjent.
INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag.
VALGKOMITEENS INNSTILLING
Forslag fra valgkomiteen Tore Haraldsen og Ole
Torp
Leder Per-Arild Andersen – Gjenvalg -2 år
Nestleder Rino Walther Kristiansen- ikke på valg
Kasserer Hans Amund Lunde – Gjenvalg 2 år
Sekretær Steinar Haugsten – ikke på valg
Styremedlem Tom Bart Hansen- ny-1 år
Representant Stiftelsen Knut Alnæs – Gjenvalg -1 år
VALG AV STYREREPRESENTANTER, REVISOR
OG VALGKOMITE
Leder: Per-Arild Andersen- Gjenvalg 2 år 201820120
Nestleder Rino Walther Kristiansen, ikke på valg
2017-2019
Kasserer hans Amund Lunde – Gjenvalg 2 år 20182020
Sekretær Steinar Haugsten - ikke på valg 2017-2019
Styremedlem Tom Bart Hansen ny 1 år 2018 - 2019
Representant Stiftelsen Knut Alnæs, gjenvalg 1 år
2018-2019
Revisor: Øivind Beck-Andersen gjenvalg 1 år 2019
Valgkomite:
Tore Haraldsen Gjenvalg 1 år 2018-2019
Ole Torp, Gjenvalg 1 år, 2018-2019

Rett protokoll bevitnes og undertegnes

Sign.
Bjørn Sandhaug
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Sign.
Ole Torp

Årsmøte D/S Hvalers Venner
9. februar 2018
Den 14.mars 2018 ble det avholdt D/S Hvalers
Venner sitt årsmøte med ca, 40 fremmøtte i lokalene
til Sjømannsforeningen i Fredrikstad.

og hjemmebakte kaker og solgt lodder på våre
ulike Hvalerprodukter. Hele 6000 kr kom inn på
loddsalget! Tusen takk årsmøte.

Leder Per-Arild Andersen ønsket velkommen til
nye og gamle deltakere og viste til at Hvalerbåten i
2017 var 125 år.Per-Arild Andersen loset årsmøte
trygt igjennom årsberetning, regnskap og valg som
ble vedtatt enstemmig. Både protokoll fra årsmøte,
årsberetning og regnskap er gjengitt i avisa.

Årets foredragsholder var Ulf Hjardar som holdt
et meget tankevekkende foredrag om Hvalerbåten
historie og dens betydning for Hvaler og
Fredrikstad. Det handler om «ankomst og avreise»
hvor Hvalerbåtens havner var et viktig møtested for
folk både på Hvaler i Fredrikstad. Ulf Hjardar ba
forsamlingen ta vare på fortiden hvor Hvalerbåten
er en viktig del av kulturarven som binder fortid og
fremtid sammen.

Leder av Stiftelsen D/S Hvaler Knut Alnæs
orienterte om hva som hadde blitt utført i 2017
og hva som var planlagt fremover. Dette kan leses
nærmere om i avisa.
Før årets foredragsholder ble det servert kaffe

Steinar Haugsten
Sekretær Hvalers Venner

Lydhør forsamling på årsmøtet
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LIVBÅTEN

Eka uten tollepinner og løftekroker. Den gamle eka fra 1895 ved siden av.

TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Livbåten eller eka, som kanskje
er det riktige navnet, er nå
tilnærmet ferdig. Bygget hos
Pluss skolen i lokalene på
Bjørneby.
Eka er smurt inn, utvendig og
innvendig, med 20 strøk rå linolje
og terpentin. Eka vil bli malt over
ferien, men før det vil den bli
satt inn, med ytterligere to strøk
terpentin. Løftekrokene skal smies,
her har vi en avtale med smeden
i Brottet, Fredrik Thoresen, om å
gjøre jobben. Arne Olsen har lagd
tegningene etter de som står i den
gamle eka fra 1895.
Det morsomme med denne eka
er at den er finansiert etter er
innsamling i 2014 – 2016 blant
venneforeningens medlemmer,
20

hvor det ble samlet inn kr 21.800,- i
tillegg til medlemskontingenten.
Det var en oppfordring om å gi kr.
50,- ekstra den gangen og noen ga
mer. Og gaven det året fra Østre
Hvaler sjømannsforening, kr

10.000,- var øremerket eka.
Disse pengene har vi «på bok».
Vi har navneliste over alle
bidragsyterne og det vil bli lagd en
plakat som plasseres ombord når
Hvaler er driftsklar.

Lysventilen til maskinrommet

Undertegnede er en av
deltagerne i dugnadsgjengen
som møtes hver tirsdag på
Isegran for å restaurere DS
Hvaler slik at skuta atter kan
komme i drift.

Jeg har vært tilknyttet maritim virksomhet i hele mitt arbeidsliv og har
som sjøkaptein ført skip over stort
sett alle hav.
Min erfaring fra denne bransjen har
etter hvert lært meg at det er viktig
å ta vare på fartøy og miljø som er
representative for den norske, maritime kulturarven. Her gjør dugnadsgjengen på Isegran en kjempejobb
med frivillig innsats for å restaurere
DS Hvaler slik at skuta kan komme i
aktiv bruk. Jeg har etter hvert sett at
dugnadsgjengen innehar en handverkskompetanse som er gull vært.
Under min karriere på sjøen så har
jeg seilt på båter med norsk flagg
og så plutselig overfører rederiet
ut flåten eller deler av flåten til et
såkalt bekvemmelighetsflagg, dette
for å oppnå lavere beskatning . For
DS Hvaler er det derfor greit å ha i
minne at båter som er eldre enn 50 år
ikke kan føres ut av landet uten løyve
fra riksantikvaren så vi behøver ikke
være redd for noen utflagging av DS
Hvaler når den kommer i drift.
Men fra spøk til alvor, så er det
mange elementer som må på plass
når man restaurerer verneverdige /
bevaringsverdige skuter og lysventilen til maskinrommet er et av dem.
Gamle bilder viser at det var montert en lysventil på babord side høyt
oppe i maskinrommet. En spøkefugl
mener at denne var montert for at
maskinfolkene skulle holde seg orientert om skutas posisjon til enhver
tid.
Men uansett formål, så viste det seg
at denne lysventilen ikke var noen
standard ventil da denne måtte være
av messing og med max 200 mm
i største diameter. I tillegg måtte
denne være utstyrt med blindlokk og

Kåre Hjelle med lysventilen historien handler om

fast glass. Dette er altså ikke en ventil
« som man kan kjøpe på butikken».
Knut hadde vært på utkikk etter en
slik ventil i lengre tid og da han ikke
hadde lykken med seg tilbød jeg med
å hjelpe.
Jeg ble tipset om en skraphandel i
Holland som heter Treffers og som
ligger i Harlem. På veg til jobb i
Rotterdam kjørte jeg innom denne
skraphandelen på utkikk etter en slik
ventil.
Her traff jeg vår kontaktmann som
henviste meg til en bygning hvor de
oppbevarte skrap og deler fra båter
de hadde hugget opp. På området
herjet det et inferno av støy fra
virksomheten og skrap ble hensatt
overalt. Området var skittent og
gjørmete og pensko var absolutt ikke
å anbefale dersom man skulle inn på
området.
Bedriften hadde lysventiler liggende i
hauger men det fantes bare ukurante
størrelser og dessuten var glasset på
samtlige ventiler knust slik at det
var bare å pakke snippesken og dra
videre med uforrettet sak.
På påfølgende dugnad måtte jeg
dessverre si til Knut at dette var en
skraphandel i ordets rette forstand.
Så det var bare å lete videre.

Letingen førte meg til India, eller
rettere sagt Mumbai hvor en kollega
av meg har en rekke kontakter. Heller
ikke her, hvor skip blir hugget opp i
hopetall hadde vi lykken med oss. Da
begynte det å se mørkt ut.
Løsningen kom da min kone tok
kontakt med sin søster Trine som er
gift, bor og jobber i England. Hun
fikk forklart saken og kunne da sette
i gang med søk etter lysventiler, eller
«portlights» som det heter der borte.
Etter hvert fant hun et firma,
Shelquip Ltd. som ligger i Cheltenham, England og de reklamerte med
at de lager lysventiler til lystbåter
og andre mindre fartøyer. Etter mye
frem og tilbake sendte jeg over en
spec. og vår kontaktmann på bedriften, Roy, kunne bekrefte at de kunne
lage en slik ventil som DS Hvaler var
ute etter.
Etter 3 ukers tid var ventilen ferdig
og Trine kunne videresende denne
til Fredrikstad. Ventilen ble tatt med
til Knut og det ser ut som om denne
passer til det stedet den skal monteres.Altså, en lykkelig slutt på jakten
etter maskinrommets lysventil.
Kåre Davidson Hjelle
Dugnadsarbeider
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Skjærhalden sommeren 1952

Sommeren 1952 tilbragte vår lille familie på tre én uke på pensjonatet på Skjærhalden.
En svært begivenhetsrik uke for en som skulle bli 4 år den høsten, og som nå er på full fart mot de 70.
Av og til kommer man, eller i hvert
fall jeg, i stuss om hvorvidt hendelser
i barndommen faktisk huskes, eller
om jeg tror jeg husker det etter å ha
blitt det fortalt, eller har sett bilder
fra hendelsen.
På den annen side er det dessverre
helt sikkert at jeg ikke husker noe
som helst av den helt fantastiske
turen fra Blomstertorvet til Skjærhalden med M/S HVALER, Hvalerbåten. Det var nok en behagelig og
udramatisk skjærgårdstur.
Like sikkert påstår jeg å huske på
ordentlig, tre hendelser som satte
dypere spor etter seg enn at det var
litt kaldt badevann den sommeren.
Sikkert fordi det her er snakk om
tre for meg dramatiske og til dels
svært farlige episoder. Bare én hadde
tragisk utfall.
Huggormen gikk det dårlig med.
Vi møtte den på stien gjennom skogen ned til den kilometerlange stranda (Storesand). Den var midtpunktet
i en lynsjemobb på 2-3 personer
som nærmest bare ventet på at noen
kunne komme dem til

Familien Bart Hansen på brygga i Skjærhallen

unnsetning og få drept den livsfarlige
ormen. Heldigvis for dem så hadde
jeg med meg den tøffe faren min
som gjorde kort prosess, og noen
minutter senere dinglet den fra en
gren til skrekk og advarsel for andre
ormer. At vårt syn på huggorm,
bier og humler (men ikke veps, og
i hvert fall ikke mygg) heldigvis har
forandret seg med tiden, kan ikke
rokke ved den stoltheten jeg
følte i Prestegårdsskogen den
formiddagen.
På stranda litt senere på
dagen ble det plutselig masse
styr og ståk. De voksne ropte
med rare og veldig høye stemmer. En mann kom springende fra vannet med et barn i
armene. Folk stimlet sammen
like bortenfor der vi lå. Noen
har drukna! Jeg var nok ikke
helt klar over hva det ville si å
drukne, eller dø for den saks
skyld, og mor var sikkert veldig
opptatt med avledningsmanøvre
for å skåne meg. Men den
uhyggelige stemningen som all
Forfatteren i tidsriktig badebukse fra 1952

22

uro og høylydt roping skapte er det
som sitter igjen i minnet. Det og den
deilige beskjeden om at alt gikk bra
med jenta.
Hjelp ….Han kantrer!, skrek mor.
Jeg fikk mitt livs angsthugg i brystet
uten egentlig å forstå noe som helst
av hva som var i ferd med å skje.
Når du snart er 5 år og moren din er
skikkelig redd, da skjønner du at det
er alvor, og du blir minst like redd
som henne. Det hjelper ingenting at
far er rolig. Foranledningen var nok
at når Hvalerbåten bakket ut og
tørna rundt med full fart forover, måtte alle de som skulle vinke
farvel til sommereventyret bytte fra
styrbord til babord side. Hvalerbåten
avslørte seg som ei rank skute og
gjorde en ubehagelig krengning.
For å stabilisere båten flyttet man
seg til styrbord igjen og rullingen
var i gang. At jeg ble redd er jeg helt
sikker på. Hva som gjorde mor redd
er bare en antakelse. Regner med at
rullingen hadde gitt seg da vi
passerte Hjelp.
Tom Bart Hansen
Dugnadskæll

STORE ENDRINGER: Markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen, bebuder store endringer i det kommende Hvalersambandet.
Trolig trer endringene i kraft fra årsskiftet 2020/2021.

Hvalersambandet i støpeskjeen
Rapporten «Mulighetsstudie for Hvalersambandet» er ute på høring. Svarfristen for Hvaler kommune,
Borg Havn og andre interesserte er satt til 1. juli. - Når rapporten er ferdig behandlet vil den være et
viktig verktøy når politikerne etter hvert skal fatte en beslutning om det fremtidige Hvalersambandet sier
markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen.
tekst og foto:
Stein H. Johansen

Samtidig ber samferdselskomiteen
Hvaler kommune og Borg Havn
om å avklare sin rolle i en fremtidig samarbeidsavtale om driften av
Hvalersambandet. Herunder ansvar
for frakt av kjøretøy og gods samt
tilrettelegging og finansiering av
infrastruktur knyttet til nye fartøy og
lade-/fyllestasjoner på Skjærhalden.
Dette får også tilslutning av fylkesrådmann Anne Skau.
Det er et mål å finne nye fremtidsrettede løsninger. Løsninger knyttet
opp mot miljø og klima, materiell og
drivstoff. Det gjelder å tenke smart,
sier Kjetil Gaulen.

Bakgrunn for saken
Det er Østfold fylkeskommune som
har ansvaret for transporttilbudet til
de østre øyene på Hvaler, med utgangspunkt i Skjærhalden. Tilbudet
drives i samarbeid med Hvaler kommune og har som mål å sikret et akseptabelt transporttilbud til innbyggerne som ikke har vegforbindelse til
fastlandet. Dagens driftsavtale med
selskapet Hollungen løper fram til
31. desember 2019 og det har ikke
lykkes partene å kommer fram til en
langsiktig avtale, opplyser Gaulen.
Det betyr at nye løsninger må på
plass. Fylkesrådmannen har vurdert
tidsperioden fram til 31. desember
2019 som svært kort hvis det må

anskaffes et nytt fartøy eller fartøy
må bygges om. Trolig vil det også bli
nødvendig å etablere ny infrastruktur
knyttet til kaianlegg og lade-/fyllstasjon. Tidsnøden har derfor ført til at
Østfold fylkeskommune og Hollungen AS utvides med et opsjon fram
til 31. desember 2020.
Fokus på miljøvennlige løsninger
I mulighetsstudien er det vurdert
ulike forutsetninger for den videre
driften av sambandet, med et sterkt
fokus på utslipp av klimagasser og
lokale utslipp, logistikk, driftsform,
tilbudet til brukerne og økonomiske
forutsetninger.
Studien konkluderer med at det er
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mulig å kreve lav – eller nullutslipp
for neste kontraktsperiode.
Flere av løsningsforslagene og de
økonomiske beregningene i rapporten tar utgangspunkt i forsatt bruk
av av dagens materiell. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at
fylkeskommunen verken eier eller
har inngått avtale om overtakelse av
fartøy i forbindelse med en ny avtale.
I følge rapporten kan de årlige
merkostnadene knyttet til hybrid
fremdriftsteknologi beregnes til 0,8
millioner kroner for hybridisering av
kun passasjerfergen. Skal det gjelde
begge fergene er merkostnaden
beregnet til ca 1 million pr. år. Det
tilsvarer under 10 prosent av de
samlede driftskostnadene for Hvalersambandet.

MILJØ-AMBISJONER: - Det nye Hvalersambandet har klare ambisjoner om en sterkt
forbedret miljøprofil, opplyser Kjetil Gaulen.

Godt fornøyd
Det er gjennomført en spørreundersøkelse med i underkant av 200
personer. Primært blant fastboende
og fritidsboende som ofte benytter tilbudet. I følge rapporten er
passasjerene svært godt fornøyd med
dagens rutetilbud. Høy stabilitet og
regularitet ble vektlagt av de reisende.
Tre ønsker om forbedringer fremkommer i undersøkelsen. Bedre
koordinering mellom buss og
ferge. Behovet gjelder i første rekke
arbeidsreisende og studenter. Senere
avgang enn klokka 21.15 fra Skjærh-

alden. Først og fremst på fredager og
lørdager. Dette var et særlig ønske fra
de yngre fastboende på øyene.
Jevnere anløp i løpet av dagen til de
øyene som har færrest avganger.
- Østfold fylkeskommune har klare
ambisjoner om å få til gode miljø og
klimaløsninger i virksomhetene sine,
understreker Gaulen.
Transportsektoren bidrar i betydelig
grad til de lokale klimagassutslippene i Østfold. Det er samtidig en
utfordring at gode miljøløsninger
ofte er kostnadskrevende og at behovet for økt finansiering kan gå på
bekostning av andre tilbud, heter det

i fylkesrådmannens rapport.
Rådmannen påpeker også at partene
i region Viken bør ha en dialog rundt
inngåelse av nye kontrakter. Målet
må være at innhold og struktur er
mest mulig like for partene for å
forenkle oppfølgingen etter 2020.
Samtidig har kollektivtrafikkforeningen utarbeidet felles nasjonale kostnadsmaler som også vil benyttes i
Østfold. Fylkesrådmannen vil derfor
legge opp til dialog med administrasjonsselskapene Ruter AS og Brakar
AS om ny avtale som en del av forberedelsene til gjennomføring av en
konkurranse om driften etter 2020.

Redaksjonen ønsker alle en riktig
god sommer!
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DS/MS HVALER
- noen betraktninger omkring
en båt og en forgangen tid
For en tid tilbake ble jeg bedt
om å si noen ord om og omkring
en båt som tidvis har hatt min
oppmerksomhet, som det
så fint heter. I 1992 utga jeg
(Elva forlag) en minnebok om
HVALERs første hundre år, det
andre hundreåret er nå for lengst
påbegynt. I tillegg til denne boka
utga jeg en liten “mappe” med
fire fotografier av båten. Senere
har det kommet noe artikkelstoff
i mitt årsskrift Dregg.
TEKST: ULF HJARDAR

På et tidspunkt i fortiden var jeg
“klok” nok til å ta et par tre interiørbilder fra HVALERs salong.
Det er tankevekkende at vi ofte
tar “feil” bilder, i hvert fall at vi
glemmer å ta bilder som aldri
senere kan framskaffes, hvis vi ikke
gjennomtenker hva slags bilder vi
kan ha “bruk” for i framtiden. Men
godt at disse bildene ble tatt, nå når
båten skal gjenskapes til nytt langt
liv, og de som gjør restaureringsjobben søker alle typer dokumentasjon!
Men det var disse betraktningene
fra hint møte i Sjømannsforeningen jeg skulle skrive litt om! For
det første: båten er et gammelt
symbol på menneskelivet. Som
dette gjennomgår den mye, før den
omsider seiler i “havn”. Liksom
en båt gjennomgår mye før den
kan seile i “havn”, skjer det samme
med menneskelivet. eller vi tar det
omvendt. Ved å tenke symbolsk, og
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i det praktiske ta hånd om “båten”,
yter vi samtidig menneskelivet respekt og oppmerksomhet, i tillegg
til at vi tar ansvar for vår maritime
kulturhistorie! Til å begynne med
var det det som befant seg i innlandet som var kultur; noen maritim
kultur fantes omtrent ikke. Men
langsomt kom kysten til syne, og
naust, brygger, alle typer sjøfart,
båtbygging, sjømerker, fyr og fiske
og mye mer fikk en plass innenfor
kulturbegrepet. Sent men godt.
Fra “båten i kulturen” til vår aktuelle og nære fortid. HVALERs
vei til den status båten har i dag,
har vært kronglete og interessant.
Flere ganger var det nære på, men
båten overlevde “trengselstidene”,
kanskje også fordi den - etter hvert
som årene gikk - etablerte en stadig
større plass i noen menneskers liv.
I min relativt lange omgang med
Hvalers lokalhistorie, har jeg alltid

koplet “båten” til menneskene - og
bryggene, sin tids store og viktige
møteplasser.
En båt kan ikke løsrives fra en
brygge; båten trenger til å legge
til et sted, for kortere eller lengre
tid. Og hvor ellers skulle menneskene møtes om ikke på “brygga”.
Dette ordet, som knapt betyr noe
for dagens mennesker, var en gang
et slags utropsord! “Brygga” var
det stedet vi dro til for å reise, ta
i mot og for å treffe andre. Og vi
returnerte alltid til “vår brygge”,
hvor den nå enn lå. “Brygga” var
først og fremst det vi kalte “dampskipsbrygga” (litt av et ord!), men
også den lille brygga hvor kanskje
egen farkost lå fortøyd, eller hvor
vi badet fra vi som kom fra byen og
“ferierte” på første klasse, dvs. med
strandlinje.
Kanskje er det møtestedene vi

savner og ser langt etter! Vår tid
tenger tilsynelatende ikke slike
steder, bortsett fra når vi i organiserte former møtes. Der ligger det
nok et savn hos de som er kommet
litt opp i åra. Mennesker trenger
til å møtes, dvs. snakke sammen!
Samtalen dialogen - på brygga eller
om bord, var en meningsfull bruk
av tid. Før var det alltid båter og
brygger som brakte folk omkring.
I den tid trippebåtene regjerte i
Glomma, årene mellom 1860 og
1940, sydde den by og befolkning
sammen. Og tenk alt som kunne og
måtte sies i ventetiden!
Ventetid er blitt et skjellsord. Ingen
vil vente, se tiden an, drøye eller
hvilket begrep vi nå bruker. I min

særdeles korte tid som “frilanser”
i Fredriksstad Blad (til jeg ble satt
på dør), hørte jeg stadig ordene
“on demand”. Han som uttalte dem
ble senere redaktør i VG. Det er nå
det skal skje var budskapet! Nå,
nå - ikke om en time eller et døgn.
Det er klart at når verden har tatt
denne vridningen eller kursen, vil
alt som smaker av venting, utsettelse, langsomhet - oppfattes som
uakseptabelt. Når vi så sanerer
omkring oss, så er det også klart at
“ventestedene” ryker. Dermed blir
den verden som svært mange av
oss har vokst opp med etter hvert
det temmelig irrelevant. Det er ikke
bare negativt, vi skal jo ikke leve
evig heller.

Men enn så lenge lever vi med “forgangne” tider i oss, og vi tror vel
også, i vårt “splittede” indre, at det
fremdeles er viktig å ha møtesteder, dvs. rett og slett å møtes. I eget
liv har jeg i hvert måtte legge inn
noen slike steder, hvorav enkelte
kan kalles litt sære! Når HVALER
snart seiler inn i sitt neste liv, og
vi blir medseilere, kan vi på nytt
tenke gjennom og på hva det vil si å
møtes - og å seile sammen.
HVALERs framtid hadde ikke vært
mulig uten den lille flokken av
entusiaster som har gjort og gjør
jobben. Det er disse menneskene
som kan ta æren for at nye møtesteder igjen kan etableres.

Betydelig giverglede i sluttfasen
TEKST: KNUT ALNÆS

Alle vi som jobber dugnad for å få båten vår driftsklar, gleder oss over at penger kommer inn, at
maling, verktøy og utstyr er på plass når vi trenger
det, eller at håndverkere kommer og utfører gratis
jobb der vi ikke har kompetanse eller tid til å trå til.
Oversikten på siste side i bladet viser at vi har mottatt, eller fått tilsagn om beløp i en størrelsesorden
som er høyere enn noen gang i dette prosjektet. Da
kan vi glede oss over å kunne kjøpe helt nødvendige
tjenester for å komme videre. Det vil vi bl.a. gjøre
både for å få alle maskinromssystemer klare, og for
å bygge gjenværende innredning som forsalong og
midtsalongen i dekkshuset. Vi kan også få installert
brannslukkeanlegget vi ønsker oss, og gjennomført
el-intallasjoner i store deler av båten, ja kanskje i sin
helhet.
Vi har mottatt både store og mindre summer i rene
kroner som gaver. Dessuten altså gratis utførte
arbeider, og gratis leverte vare og utstyr. Privatpersoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, stiftelser og
offentlige myndigheter - det er et flott bilde av våre
givere som speiler store deler av samfunnslivet her i
landet.

Når man bidrar med gaver, vil man jo som regel
gjerne forvente noe tilbake.
Vi håper alle som bidrar med støtte til gjenoppbyggingen av M/S Hvaler får den «valutaen» for
pengene de forventer. Og naturlig nok kjenner vi på
dette ansvaret også! Vi skal gjøre skuta funksjonell,
og den skal bli et tilbud til alle som ønsker å være
med. Båten skal bygges etter antikvariske retningslinjer, og den skal være et stolt vitne om både våre
lokale skipsbyggertradisjoner med sine håndverk,
vår rutebåt-trafikk i regionen, og for de mer interesserte: ved å studere båtens historie kunne danne
seg et bedre bilde av hvordan folk levde og hadde
det opp igjennom forrige århudre! For det vi gir
tilbake til samfunnet er og blir den eneste rutebåten
for persontrafikk i Oslofjorden som er bygget på
1800-tallet. Riksantikvaren kaller M/S Hvaler «ei
maritim stjerne» i sin omtale av båten som Månedens kulturminne for juni 2018.
Alle gaver, små som store, er med å bidra til at prosjektet kan fullføres. Vi takker for interessen og for
bidragene. Det gir oss enda sterkere motivasjon til
fullføring av arbeidene.
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Salgsobjekter

«Ved Homlungen» Kr. 2500,-

«Ut ælva» Kr. 1000,-

T-skjorter
dame/herre Kr. 200,Caps KR. 150,-
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Gudeberg skole 5. klasse
I år som i fjor har vi hatt
to hyggelige dager med to
femte klasser fra
Gudeberg skole.
Her er bilde av den ene
klassen, lærere og våre instruktører. Alle med «riktige»
T-skjorter. Dette er trivlige
dager for mannskap og elever.
Vi byr på knuteopplæring,
visning av gammelt håndverk
som klinking og sveising og
viser frem den flotte båten vår
med sine salonger, styrehus og dekk. Samt en times
undervisning om Hvalersamfunnet på 1900 tallet og gir et
lite bilde av kystkulturen i vår
nære fortid.

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap som kan ta hånd om
din bedrifts økonomi, vi har lang og bred erfaring innen regnskap,
lønn, fakturering, årsregnskap, selskapsetablering, skatt m.v

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap som kan ta hånd om din bedrifts økonomi, vi har lang o
erfaring innen regnskap, lønn, fakturering, årsregnskap, selskapsetablering, skatt m.v

Du finner oss på Kråkerøy,
Glommen
Brygge,
Kråkerøyveien
2, 1671
KRÅKERØY
Du finner oss
på Kråkerøy,
Glommen Brygge,
Kråkerøyveien
2, 1671 KRÅKERØY.
Kontakt:
Kontakt:
			

			
			

Ann-Mari
Kristiansen,
tlf 41 31 03
Ann-Mari
Kristiansen,
tlf12,
41e-post:
31 03ann-mari@allianceregnskap.no
12,

e-post:
ann-mari@allianceregnskap.no
Trygve
Lervik,
tlf 90 02 25 77, e-post: trygve@lervikrevisjon.no
Trygve Lervik, tlf 90 02 25 77,
e-post: trygve@lervikrevisjon.no
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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 første halvår 2018! 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:
Østfold fylkeskommune 
Riksantikvaren 
Hvaler Bondelag 
Birgit Blekken og Hans Karlsen 
Glomma Pall A/S 
Fredrikstad kommune 
Fredrikstad kommune

(Ordførers instilling til vedtak 21.06.18) 

Hvaler kommune 

500.000
436.325
2.000
4.900
50.000
30.000
500.000
30.000

Hvaler innkjøpslag 
22.800
Puttenlegatet 
7.500
Østre Hvaler Sjømannsforening 
10.000
237.000
Stiftelsen UNI (tilsagn) 
Sparebankstiftelsen DnB 
500.000
Brattås A/S Gratis arbeid med eksosanlegg
JOTUN A/S Gratis malingprodukter til stål
og treverk

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, leder
Rino W. Kristiansen, nestleder
Steinar Haugsten, sekretær
Hans Amund Lunde, kasserer
Tom Barth Hansen, 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

