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Forsalongen blir til

Under store deler av høsten har har Arne Jostein Jensen
vært i sving på «M/S Hvaler», Etter at aktersalongen var
ferdig er det den fremre delen av skipet som har stått for
tur. Et møysommelig arbeid, men sakte men sikkert har
resultatene kommet til syne. - Det begynner å ligne noe,
men forsatt står mye igjen, sier den blide mannen fra
Hardanger.
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HVALERBÅTENS PROFIL SNART
KOMPLETT, OG ENDA MER…..
Livbåtdekkets stålkonstruksjon ble sammenføyd høsten 2017, og Maritime Center Fredrikstad la
livbåtdekkets tredekk denne høsten. Elever ved Plusskolens trebåtbyggerlinje har bygget ny livbåt
etter mal av dene ene originale livbåten vi har bevart, og som var plassert på livbåtdekket i
«gamledager».
De originale davitene skal på plass
til våren, og når seilduken er strukket, heises livbåtene også på plass.
Dugnadsgjengens snekkere lager den
store livbeltekassa som sto foran på
livbåtdekket, og vi undersøker om vi
får lov å gjenskape den store flåten og
plassere denne akter på livbåtdekket.
Mast og rigg er ferdig utredet, og
pruksjonen gjøres utover våren.
Når så luftekanalene til midtsalong,
toalett og maskinrom er montert på
brodekket, vil profilen i all hovedsak
være komplett. Dette i seg selv blir
en av våre milepæler det er grunn til
å feire!
Hardanger Fartøyvernsenter har hatt
ansvaret for de store innredningsarbeidene i Hvaler så langt. Båtbygger
Arne Jostein Jensen har utført et
solid arbeid, og vært en meget god
samarbeidspartner i prossessen for å
finne de gode og tidsriktige løsningene. Vi takker for flott innsats!
Vi har denne høsten utført store
arbeider både i forsalong og maskin-

rom i tillegg til ivbåtdekket. Arbeidene i maskinrommet har tatt
betydelig lengre tid enn forventet,
men i vårt perspektiv er en slik forsinkelse en parentes i sammenhengen.
Vi hadde et håp om å kunne fått start
på motoren – slik ble det ikke. Vi har
tatt nytt sikte på våren 2019 og gleder
oss like mye!
Samtidig er vi godt i gang med
installasjon av automatisk slukkeanlegg av brann om bord, og el-installasjoner er også påbegynt. Vi har
også gjenskapt stativet for solseil
over styrhuset, et arrangement ikke
mange husker. Dette forsvant da
aluminiumstyrhuset kom i 1966.
Mens våre meget dyktige maskinister
jobber sikkert videre med alle typer
rør, pumper og forbindelser, vil det
skje store forandringer i midtskipet
i løpet av våren og sommeren. Dette
blir det siste svært store løftet i tillegg
til el-installasjonene. Det skal bygges
skipperlugar, postlugar og to toaletter. For tiden utfører dugnadsgjengen
klargjøring her med sliping og prim-

ing og maling. Oppstart trearbeider
blir våren 2019.
Denne høsten har vi også fått overraskende, men like fullt hyggelige
bidrag. John Eugen Arnesen har
donert en betydelig sum for å sikre
drift i en oppstartfase. Han er tildigere sjømann og finner stor mening i
å bidra til at vi får sikker drift. Borg
Havn overrasket med et flott bidrag
til de pågående arbeidene, og ikke
minst inviteres vi til dialog om behov
for tilrettelegging for havneanløp
på Hvaler. For oss er dette av stor
betydning og gir oss, og alle som er
opptatt av et nytt og langt liv for M/S
Hvaler, god grunn til å se optimistisk
fremover.
Vi ønsker alle våtre lesere en god jul
og et godt nytt år!
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KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

Fredrikstad 04.12.2018

Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner
Mandag 25. februar kl. 1800.
Sted: Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning av årsmøtet
Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Årsberetning 2018
Regnskap og revisjonsberetning 2018
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 11.februar 2019
Etter årsmøtet:
1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Foredrag:
Stian Tønnesen vil fortelle om sine opplevelser med seilasen
«Clipper around the world». En konkurranse som går jorda rundt på et år til inntekt
for UNICEF. Og denne gang deler vi loddsalget med UNICEF.
Servering av kaffe med hjembakte kaker. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer.
Utlodning av effekter med tilknytning til MS Hvaler.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner
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Mirakelmannen fra Hardanger

STUDERERE DETALJER: Mirakelmannen Arne Jostein Jensen (til høyere) og hans medhjelper Tom Hemreus studerer detaljer på
tegninger av gamle «M/S Hvaler».

TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Ved tre anledninger har vi besøkt Arne
Jostein og hans gode hjelper, svenske
Tom Hemreus (34) gjennom høsten.
Ved selvsyn har vi sett hvordan brikkene
etter hvert har falt på plass. Framgangen
mellom vært av våre besøk har vært
imponerende. Første gangen var var det
bare ferskvannstankene, ikledd det som
var starten på en dørken, synlig. Etter
hvert kom detaljene på plass.
Nitidig arbeid
‑ Å gjenskape «M/S Hvaler» er ingen
enkel jobb. Vi møter hele veien opp utfordringer. Problemløsninger er derfor
en stor del av arbeidet. Vårt mål er jo at
selv de minste detaljer skal bli så nært
opptil det originale som det er mulig å
få det. Sier Arne Jostein.
Han har god hjelp av Tom Hemreus
(34). Svensken som pendler mellom
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TAR FORM: Forsalongen har for alvor begynt å ta form. Ferskvannstankene er dekket
av bjelkelaget.

Strømstad og Fredrikstad er tilknyttet
Maritimt Senter i Fredrikstad og er en
nyttig medhjelper for mirakelmannen
fra Hardanger.

Mange detaljer
Sammen studerer de to gamle tegninger, bilder og andre hjelpemidler
som kan være nyttig i restaurering-

MANGE DETALJER: Det er mang detaljer som skal stemme når man restaurerer
et gammelt skip. Her er Arne Jostein i ferd med å få på plass detaljene rundt et av
koøyene.

SÅ GODT SOM FERDIG: Her er Arne
Jostein ved mannskapslugarene forut i
skipet. De er så godt som ferdige.

sarbeidet. Detaljene er mange. Blant
mange utfordringer er fargenyanser i
treverket. Noen få gamle fargebilder er
noe av det som gir en pekepinn på hvor
landet ligger.
-Å jobbe sammen med Arne Jostein er
spennende og lærerik. Han er utrolig
kunnskapsrik, dyktig og systematisk.
Han er en garanti fort at dette arbeidet
er i de beste hender, sier Tom Hemreus.

Rommet fylles av Arne Josteins klingende Hardanger-dialekt – og minst like
mye av hans entusiasme og kunnskap.
Målet nærmer seg. At resultatet kommer til å bli førsteklasses bør ingen tvile
på. Det sørger mirakelmannen Arne
Jostein Jensen og hans medhjelpere for.
Garantert!

Målet nærmer seg
Etter en kaffeskvett og ei brødskive
tar duoen fatt på nye utfordringer.
Meterstokk, skrujern, sag, hammer
og mer avanserte redskaper ligger lett
tilgjengelig og når man har kartlagt
hva neste lille skritt er setter de i gang.
Fra dag til dag skjer det forandringer i
forskipet under dekket.

KONSENTRERT: Det gjelder å
holde tunga rett i munnen nå man
skal restaurere et gammelt skip.
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BETRAKTNINGER RUNDT INFORMASJONSBLADET OG VENNEFORENINGEN
Informasjonsbladet du nå
sitter med i hånden er det 42.
i rekken. Får det ikke helt til
å stemme tenker du kanskje,
med to blader i året fra 1999.
Det skyldes at et par av de tidligere år kom det ut tre nummer. Christian Mohn som var
redaktør den gang var nokså
aktiv på informasjonsområdet. Og hvordan de tidligere
utgaver av informasjonsbladet
ser ut så kan du se på bildet
som er ved denne artikkelen.
At vi klarer dette år etter år er resultat
av imponerende arbeide til redaksjonskomiteene opp igjennom årene.
Foruten det løpende dugnadsarbeidet
dukker opp stadig nye saker og historier å skrive om. Og positive tilbakemeldinger fra dere som mottar bladet
bidrar også til. Vi har jo vært inne på
tanken at bladet bare skulle ligge på
hjemmesidene våre og på Facebook.
Men vi tror at et papirformat er i MS
Hvaler sin ånd, litt «gulnet» og i sort
hvitt. Selv om det koster oss kr 20.000,i porto i året. Og vi gir ut papirutgaven
også i år. Mens den digitale utgaven
vil bli å finne på våre hjemmesider
sammen med de tidligere utgivelser.
DUGNADSARBEIDET
At informasjonsbladet er godt
dugnadsarbeid er det vel ingen
tvil om. Og jeg må berømme og
kan ikke si det ofte nok at den
dugnadsgjengen som møter
opp hver tirsdag hele året
igjennom, ja, til og med enkelt
dager midt i juli måned stiller
folk opp, er imponerende.
Og den blandingen vi har
av kompetanse på forskjellige områder står det stor
respekt av. Vi har all den
kompetansen et skipsverft
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EN TIDLIG tirsdag morgen i juni. Bak venstre Arne Olsen, Arne Johansen,
Tor Christiansen. Foran Bjørn Sandhaug og Ronnie Karlsen.

kan ønske seg, sveisere, maskinarbeidere, snekkere, maskinfolk, platearbeidere, maskin og skrogkonstruktører, og
ikke minst hjelpere som bidrar over alt.
Jeg opplever for tiden en enestående entusiasme for å få MS Hvaler i ship shape
stand. Klar for å vise seg fram ved

den nye brygga på Isegran når Tall
Ships Races går av stabelen i juli neste
år.
Og en stor takk til Sidsel Johansen som
har sydd varetrekk til setene i aktersalongen. Dette er godt dugnadsarbeid.
Dugnads arbeid er også når våre damer
stiller opp på Barnas dag med leker og
konkurranser for barna. Stiller med
vaffelsteking, baker kaker når vi spør
og andre oppgaver når det byr seg. Men
jeg er sikker på at vi her har en gruppe
medarbeidere som ennå ikke får ut sitt
potensiale for MS Hvaler. Derfor ønsker
jeg meg en mer organisert damegruppe.
Noen som tar utfordringen?
Jeg ønsker alle dugnadsmedarbeidere, øvrige medlemmer i Venneforeningen og våre samarbeidspartnere en riktig GOD JUL og
ET GODT NYTT ÅR.
Per-Arild Andersen
Leder Stiftelsen DS Hvalers
Venneforening.

SLIK ser alle 41
utgavene ut.

GØYALT OMBORD: Fra venstre, Henrik Steingrim Hjørnerød, Ola Steingrim Hjørnerød og Lukas Claudius Jensen storkoste seg
ombord på «MS Hvaler».

Gøyalt på Barnas Dag
Tradisjonen tro åpnet MS
Hvaler landgangen da årets
utgave av Barnas Dag på
Isegran ble arrangert. Aktiviteter på brygga, konkurranser
og ikke minst åpen båt lokket
flere skuelystne opp landgangen.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Som vanlig var Isegran spekket med
utstillinger og aktiviteter under
Barnas Dag. Her var det noe å ta fatt
på og se på både for de yngste og de
med litt flere år på nakken.
Brannbiler, kaniner, snekkeraktiv-

iteter, diverse utstillinger og den
barnekjære båten «Elias» var noe av
det som lokket.
Lokket folket gjorde også «MS
Hvaler». Mange har fått med seg det
store restaureringsarbeidet som som
har vært gjennomført og som forsatt
gjennomføres ombord på båten.
En jevn strøm av interesserte lot seg
imponere av båten som er i ferd med
å stige som fugl Phoenix av asken.
Håpet nå er jo at båten skal skulle
kaste glans over Plankebyen når Taal
Ships Races finner sted sommeren
neste år.
Tre av den yngre garde som hadde
det morsomt ombord på «MS Hvaler» var Henrik Steingrim Hjørnerød
(8), Ola Steingrim Hjørnerød (8) og

Lukas Claudius Jensen (2).
Den unge trioen var høyt og lavt
både innvendig og utvendig på båten.
‑ Kjempegøy! Det er moro å være
på båt, sier Henrik i det han sammen med de to andre kravler rundt
i aktersalongen. Også på dekket er
det mye på se på og plukke på. På
oppfordring stikker trioen hodene
sine gjennom livbøyen.
Årets arrangement ble dessverre
preget av kraftig nedbør. Det gjorde
nok sitt til at antall besøkende var
noe mindre enn vanlig. Men for
tøffingene som lot regn være regn og
tok turen ble det likevel en begivenhetsrik og morsom dag. Ikke minst
for den yngre generasjon.
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D/S MARVEL
Ikke alle Fred Olsen-båtene hadde navn som begynte på B. I juli 1923 overtok Fred Olsen A/S
Jelølinjen som tilhørte Rich. Pettersen i Christiania. Dette rederiet hadde i mange år drevet
linjefart mellom Østlandet og tyske og nederlandske havner. Siden båtene var vel innarbeidet
i markedet lot Fred Olsen dem beholde sine opprinnelige navn. Ikke bare det, men når han i
1929 skulle erstatte en av de eldste båtene i Jelølinjen, D/S “Jelø” fra 1907, lot han nybygget få
same navn.

D/S MARVEL 1923

TEKST: FINN G ENGEBRETSEN

Et av Jelølinjens nyere skip var D/S
“Marvel” bygd ved Akers Mek Verksted (Bnr. 394) i 1921. Det var opprinnelig bestilt av rederiet J. Lund & Co,
Tønsberg og ble døpt «Kleobis» ved
sjøsettingen, men ble overtatt av Rich.
Pettersen (A/S Jelølinjen), Christiania
før levering i november 1921, og
omdøpt «Marvel». Den hadde to kullfyrte kjeler, hver med tre fyrganger,
og en 3 sylindret trippel ekspansjons
dampmaskin på 1.050 IHK bygd ved
Aker. Farten var 9,5 knop.
«Marvel» var på 2.530 t.dw og bygd
som en tradisjonell ”three island”
type med et relativt stort overbygg
midtskips, og et dekkshus på poopen.
Den hadde to luker forut og to akter
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og var rigget med en mast mellom
lukene på fordekket og tilsvarende på
akterdekket.
Etter Fred. Olsens overtagelse fortsatte
«Marvel» i sin rute på tyske og nederlandske havner, men det ble også fart
på Østersjøen, England og Kanariøyene. En del av Jelølinjens skippere
fulgte også med over til Fred Olsen og
den legendariske Karl Joakim Reff fra
Hvaler førte «Marvel» helt til 1934.
På sin aller første tur med Fred Olsen
flagget i skorsteinen losset den 1161
tonn jernbaneskinner og 148 tonn
jernplater fra Antwerpen, i Kristiania
4. til 6.august 1923.
En og annen tur utenom Nordsjøen
ble det nok også, for 10.november
1924 sees den å ankomme Kristiania

fra Madeira med 244 tonn vin!
Noen uhell hadde den gjennom
førkrigsårene:
På grunn av strømforholdene
grunnstøtte den i Skienselven 28.april
1926 på vei fra Sannesund til Skien.
På vei fra Oslo til Hurum for å laste i
Londonruten grunnstøtte den kl 1840
i usiktbart vær på nordpynten av Aspon, nord for Drøbaksundet, lørdag
22.november 1930. Både kapteinen og
en av rederiets mest erfarne ruteloser
var på brua. Heldigvis traff «Marvel»
nesten rett på slik at skaden begrenset seg til baugen og forpiggen som
ble vannfylt. Baugen hevet seg 4 fot
i kollisjonsøyeblikket. Lekterkompaniets ”Breifjord” trakk «Marvel»
av grunnen i 01 tiden natt til søndag

D/S MARVEL losser kull
i fredrikstad.

og slepte den tilbake til Oslo hvor
reparasjonen ble utført på Akers Mek.
Rederiet mente at dette var assistanse
og tilbød kr 3.000, mens Lekterkompaniet hevdet det var berging og gikk
til sak basert på «Marvel»s verdi på
kr 300.000. Den 28.mai 1931 falt
dommen i byretten som sa at det var
verdifull assistanse, men ikke berging
og dømte rederiet til å betale kr. 5.000
i erstatning pluss kr 600 i saksomkostninger.
Sommeren og høsten 1931 lå den en
stund i opplag i Fredrikstad sammen
med «Brisk» og «Borgila».
31.januar 1937 traff «Marvel» på det
svenske dampskipet ”P.L. Påhlson ”
som hadde brukket rorledningen og
lå og drev ca 17n.mil av Ryvingen.
Svensken hadde ikke radio, så «Marvel» ga beskjed til Flekkerø Radio.
Været var dårlig og vinden økende,
og da også «Marvel» brakk rorledningen, mistet den svensken av syne.
Senere på kvelden etter å ha reparert
skaden, gjenopptok den letingen, men
måtte snart kurse sørover mot været
på grunn av storm og svær sjø. Flere
andre fartøyer gikk også ut for å lete,
bl.a Fred Olsens «Bali». Den svenske
båten forsvant imidlertid sporløst og
«Marvel» kom omsider inn til Brevik
2.februar etter en 9 dager lang tur
over Nordsjøen i storm. Den hadde

fått skadet en livbåt og slått inn en
ventil i en mannskapslugar som ble
fylt med vann.
9.april 1940 lå «Marvel» i Bergen
og ble liggende uvirksom der helt
til 18.juni. Hele krigen seilte den
uten alvorlige hendelser i den sivile
forsyningstjenesten på kysten og
mellom Norge og Tyskland/Danmark.
Det siste halve krigsåret ble «Marvel»
ført av kaptein Knud Helliesen. Han
forteller i rederiorganet Linjen Nr 2
1970: »Marvel» lå ved Fredrikstad
Mek Verksted høsten 1944 for å få installert mer og tyngre skyts. Den gikk
fra Fredrikstad i oktober og brukte en
halv måned på å nå Århus. Da hadde
den underveis blitt lettere skadd av
en magnetisk mine og avmagnetisert på nytt i København. Den kom
hjem til Oslo med 2.000 tonn sukker,
men omtrent uten proviant. Det ble
flere turer til Danmark etter poteter
og sukker. Da freden kom lå den i
Bandholm på Lolland og lastet brunt
sukker. Broen ble straks befridd for
sandsekker og beskyttelsesvegger og
10.mai seilte den til Kristiansand. Der
ble en diger jernbanevogn fylt med
danskepakker og så ble sukkerlasten
losset i Molde og Kristiansund hvor
husmødrene kom ned på kaien og
takket!”
Etter krigen fortsatte «Marvel» i

nordsjøfarten.
Ved midnatt, natt til 4.desember 1946
brøt det ut brann om bord mens den
lå ved Langbryggen i Oslo. Brannvesenet rykket ut med 3 biler og fikk
heldigvis slukket ilden ganske raskt,
så skadene ble små. Vinteren 1947 var
det mye is i Oslofjorden og Skagerrak
og MARVEL satt en stund fast i isen
ute ved Færder i midten av februar.
Deretter lå den lenge innefrosset i
Sandefjord.
Den hadde et lengre verkstedsopphold ved Fredrikstad Mek Verksted
fra 11.november 1947.
I juni 1951 ble «Marvel» solgt uten
navneendring til D/S A/S Havly
(Hartvig Larsen) Haugesund for
GBP 73.750. Nå ble den satt inn i
trelasteksporten fra Hvitehavet, og i
1954 ble kjelene ombygd til oljefyring.
Den hadde en mindre kollisjon med
danske M/S ”Palo” på havna i Stettin
18.desember 1957.
MARVEL deltok i hver eneste sesong
på Hvitehavet fra 1951 til 1966. Etter
en tids opplag i Haugesund ble den
solgt i september 1967 til Lorentzens
Rederi Oslo for GBP 13.250, og omdøpt «Johs. Stove». Men den ble fortsatt liggende i opplag, og ett år senere,
23.september 1968, ble ex «Marvel»
levert til Norsk Skipsopphugging i
Grimstad.
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Denne artikkel er blitt presentert for VG, men de var ikke interessert i å ta den inn. Men i vårt lille blad som leses av 700 personer
setter vi fokus på sikkerhet for skip. Vi restaurerer jo en båt som skal seile med 70 - 80 passasjerer og da må vi også være
trygge for at de passasjerer som er med oss skal føle seg trygge. Det stilles store krav til oss på sikkerhet og vi må forvente at
sikkerheten til de som overvåker oss blir ivaretatt på beste måte. Forfatteren av dette innlegget er også dugnadsmedarbeider på
MS Hvaler.

Kollisjonen mellom fregatten
Helge Ingstad og SOLA TS
I mitt yrke som sjøkaptein med lang erfaring som kaptein på større oljetankskip har jeg fulgt
debatten vedr. kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og SOLA TS. Under min tid som
sjøfartsinspektør i Oslo og videre i min nåværende jobb som skipsinspektør har jeg erfart at det er
mange årsaker til en ulykkeshendelse og derfor vil jeg gi et bidrag til debatten rundt dette temaet.
Kollisjonen skjedde som en følge av
mange uheldige omstendigheter og
kunne vært unngått ved bedre beredskap
fra de impliserte parter. Informasjon og
kommunikasjon mellom de impliserte
parter. En VTS (sjøtrafikksentral), i
dette tilfelle Fedje VTS, har blant annet
som oppgave å informere om- og sikre
sjøtrafikk i sterkt trafikkerte sjøområder.
Alle fartøy på 24 meter og mer som skal
seile inn i virkeområdet skal ha en tillatelse fra sjøtrafikksentralen på Fedje før
de seiler inn. En søknad om tillatelse skal
være hos Fedje VTS i god tid og minst
1 time før ankomst til virkeområdet.
Denne regelen gjelder også for militære
fartøyer. I dette tilfellet virker det som
om Fedje VTS har vært altfor passive
med å videreformidle viktig informasjon
om skipstrafikk i det aktuelle farvann til
bl.a SOLA TS vis a vis fregatten Helge
Ingstad. For det første vil jeg peke på
kommunikasjonen mellom partene, dvs
Fedje sjøtrafikksentral, fregatten Helge
Ingstad og SOLA TS. SOLA TS er et skip
registrert i Malta og med engelsk som
arbeidsspråk og meldingene over VHF
burde vært holdt på engelsk. Losen er
som kjent bare en rådgiver og kapteinen
har således det fulle ansvar for seilasen.
Av lydloggen som fremkommer så kan
man ikke høre kapteinens stemme i det
hele tatt. Meldinger mellom Fedje VTS
og losen høres tafatte ut og gjenspeiler
ikke den alvorlige situasjon som råder
på dette tidspunkt. At fregatten Helge
Ingstad hadde slått av sin AIS virker for
meg merkelig da skipet som var på vei
hjem fra Nato-øvelsen Trident Juncture
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18 ikke lengre var i øvelsesmodus men
i transit til basen på Håkonsvern. AIS
er som kjent et automatisk identifikasjonssystem innført av IMO for å øke
sikkerheten for skip og miljø og forbedre
regulering og overvåkning av skipstrafikk. Kystverket sier selv at tilgang på
AIS data er en viktig del av grunnlaget
for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester,
søk og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene
og derfor er det bemerkelsesverdig at
fregatten Helge Ingstad ikke hadde slått
på sin AIS ved passering Fedje VTS. Men
AIS er ikke tvingende nødvendig for
sikker navigasjon da dette systemet er et
sporingssystem og blir i dag benyttet som
et godt hjelpemiddel for navigatørene om
bord. Går ut fra at både Helge Ingstad og
SOLA TS hadde elektronisk navigasjon
(ECDIS) på brua og at dette systemet var
i god orden. Det burde da vært en kurant
sak å navigere sikkert i farvannet ved
bruk av radarer og samtidig holde full og
god oversikt med andre fartøyer som var
innen radaravstand.
Skipenes fart og posisjon.
Hvorfor fregatten Helge Ingstad seilte så
langt vest i farvannet og holdt en fart på
17 knop virker for meg noe uforståelig i
og med at de var på vei til Håkonsvern.
Går ut fra at manøveregenskapene på et
slikt fartøy er usedvanlig gode men en
fart på 10-12 knop ville nok vært mere
naturlig i et slikt farvann. Drev fartøyet
med navigasjonstrening var det vel et
uheldig valg av sted og tidspunkt til å
drive slik trening. Broen på fregatten

Helge Ingstad var vel bemannet iht
sjøforsvarets standard? Første kontakt
mellom skipene ble opprettet 1 minutt
før det smalt og da var SOLA TS kommet
opp i en manøverhastighet på 7 knop.
Sjøveisregel 8 sier blant annet at skip
skal, for å unngå kollisjon, enten slakke
på farten eller stoppe helt opp ved å
benytte maskinen(e). Det går ikke frem
av hendelsesforløpet vi har fått tilgang
til om denne regelen ble fulgt eller om
sjøveisregel 14 ble fulgt som sier at «
begge skip skal forandre kurs til styrbord
slik at de kan passere hverandre babord
om babord». En naturlig reaksjon fra
fregatten Helge Ingstad og SOLA TS for å
unngå et sammenstøt ville vært å umiddelbart legge skipene hardt styrbord og
samtidig slå full stopp i maskinen. Men,
SOLA TS hadde flere hurtiggående fartøyer om sin styrbord side, noe som ville
gjort en slik manøver vanskelig å utføre.
Man kan da spørre seg selv om SOLA TS
burde ventet til den medgående trafikk
var klarert, dette for å ha bedre manøvreringsrom ved utseiling. I dette scenario
er det flere parter som kunne ha utført
sine oppgaver og plikter på en bedre måte
og det er å håpe at Havarikommisjonen
legger frem en grundig rapport på denne
tragiske hendelsen. At det skal ta 1 år før
rapporten ligger tilgjengelig for oss alle er
vel noe drøyt.
Fredrikstad, 15.11.2018
Capt. Kåre Davidson Hjelle,
Skipsinspektør og dugnadsmedarbeider.

DS Hvaler klar til avgang

UT SOM 15-ÅRING. Trygve
Selmer-Olsen var fyrbøter
på D/S Hvaler allerede som
15-åring. Det ble starten på
et lang yrkesliv som maskinist
på mange verdenshav.

HVALER på 30-tallett. Bildet er tatt på Skjærhalden en sommerdag på 30-tallet. Omtrent slik så båten ut da Selmer-Olsen stod ombord
som 15 årig fyrbøter.

Fra Edholmen gjennom
skjærgården til Blomstertorvet og retur. Griser hvinte,
kuer rautet, rumbapiker
flørtet og stenhoggere sloss.
Trygve Selmer-Olsen, 15 år,
sørget for fyr under kjelen.
TEKST: EINE WIKLUND

Reportasje fra 18. mars 2001

Jeg er født i Lahellegata 3. Far seilte maskinist på båtene til Karl Andersen. Vi var
ti barn. Søstra mi var flau. Hun sa: - Vi er
tre jenter og noen gutter. Vi lekte der det
katolske sykehuset er nå. Det var masse
sten på løkka og når vi datt og skrubba
oss opp, gikk vi bort på Betesda og fikk
satt på en plasterlapp. Går jeg inn på
sentralsykehuset i dag og ber om plaster,
blir jeg vel arrestert.
Da jeg var seks år gammel, fikk far maskinistjobben om bord i D/S Hvaler. Han
hadde den i 28 år. Vi flytta til barndom-

shjemmet til far i Botnekilen. Jeg gikk
annenhver dag for lærer Haug på Kile
skole. Haug var en gammel ungkar som
bodde i andre etasje i skolehuset.
De dagene det ikke var skole, hjalp jeg
til hjemme. Gården var på femten mål,
vi hadde to kuer, gris, høns og katt og
hunden Topsy. Jeg var glad i Topsy og
Topsy var glad i meg. Når jeg skulle til
byen, fløy›n ned til stranda og svømte ut
og ville være med båten.
Jeg fylte femten år og ble konfirmert i
oktober. Første uka i november starta jeg
som fyrbøter om bord i Hvaler. Båten
var bygd på Fredrikstad Verksted i 1892.
På pipa var malt rederimerket som var ei
rød stjerne på blå bunn. Dampmaskinen
var på 150 hestekrefter. Den brente 150
kg køl i timen i to fyrganger.
Hvaler lå natta over ved Edholmen. Om
kvelden hadde jeg benka fyren og smurt
maskinen. Jeg var førstemann oppe
klokka halv seks om morran og hev
under køl så vi fikk opp dampen.
Far kom ned og starta maskinen og gikk

opp for å spise frokost.
På brua sto skipperen. Han het Rolf
Schrader og var sønn av Hans Schrader
som igjen var sønn av han som starta
rederiet. Bror til skipperen solgte billetter
og dekksmann Gillerstedt fra Kirkeøy
hev i land trossa, og Hvaler blåste i fløyta
og dampa i vei.
Første stopp var Buvika på Søndre
Sandøy. Jeg passa på å ikke å hive på for
mye køl for når maskintelegrafen slo
sakte fart og stopp og manometeret viste
over 10 kg blåste›n i sikkerhetsventilen.
Sto det bønder på brygga med hest og
vogn, fløy hestene ut og vekk var de.
Fra Buvika gikk vi tvers over til Nordre Sandøy, deretter til Nedgården,
fra Nedgården til Herføl og derfra til
Skjærhalden. På Skjærhalden var det
alltid mye folk som venta. Derfra gikk vi
til Skipstadsand, så kryssa vi Løperen og
anløp Bølingshavn, gikk så til Korshavn
på Spjærøy før vi dro inn og fortøyde ved
Blomstertorvet.
Jeg hadde 210 kroner måneden for
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fyrbøterjobben. Vanligvis var fyrbøterhyra 180 kroner, men som det het
i bestemmelsene: «Fyrbøter i lokal og
kysttrafikk erholder. 1- en krone dagen
i kosttillegg». Maten ordna vi oss sjøl i
den tomme salongen med brødskivene
i kjeksbokser og middagen i spann i to
etasjer som vi varma på den kølafyrte
komfyren i byssa.
Klokka tre var Hvaler klar for avgang
fra byen. På dekk flokka seg fiskere i
skjermluer og sommerherrer i stråhatt
og solide Kirkeøymadammer og frøkener i rumbabukser og lepperødt.
På fyrdørken hev jeg i køl, skipperen
blåste i fløyta og så gikk vi. Ved halv
nitida var vi tilbake på Edholmen.
Lasta var alt mulig. Svære brød kasser
fra baker Knudsen, kjørt ned på brygga
av den blakke fjordingen til bakermesteren.
En kar etablerte eget bakeri på Kirkeøy.
Da kom melsekkene med bil, 50 stykker
å 100 kilo, det blir fem tonn, lærte jeg på
skolen. Hver sekk bar dekksmann og jeg
i land med bærebåre.
Etter det tørre ankom det våte. Sommergjester og fastboende trengte forfriskninger. Vinkofferter fra Vinmonopolet i Oslo med 100 flasker i hver skulle
til de to sommerhotellene på Skjærhalden. Trekassene veide like mye som
innholdet. Så fulgte ølkasser med pils,
bokk og bayer fra Fredrikstad bryggeri.
Bensinstasjon fantes ikke på øyene.
Bensinen ble solgt i løs vekt i butikken.
Tønnene romma 200 liter. Spesielt når
det var lavvann var det en stri tørn å få
de tunge bestene opp landgangen.
Folk bygde på husene. Bord og planker
og sementsekker ble sendt med Hvaler.
Plankene tok vi på akterdekket. Sementsekkene på 50 kg var et lett løft for en
godt voksen kar.
Huset skulle møbleres, og vi frakta bord
og buffeter og skjenker fra Møklegårds
møbelutsalg rett overfor Fredriksstad
Blad.
På fordekket kakla høns, grynta griser
og rauta kuer og okser. Kuene og oksene
skulle på sin siste reis til byen og slakter
Christianslund. Opp landgangen kunne
det være vanskelig, men når en dro i
grimen og en bendte opp halen kom
Dagros om bord. Lettere gikk det med
grisekassene som skulle videre til gri13

setorvet borte ved gamle brannstasjonen.
Det ble dyrka mye epler på Hvaler.
Det ble sagt at Sætre hadde over 2 000
frukttrær. Mannfolka var med og bar de
tunge eplekassene i land og kvinnfolka
stilte seg på torvet med strikketøyet og
skravla og fallbød frukten.
D/S Hvaler hadde to salonger. Forsalongen for vanlige folk, aktersalongen for
noblessen.
Vanlige folk satt på trebenker og spytta
i støpjernsspyttebakker på tredørken.
Noblessen spytta ikke, hadde linoleum
under føttene, satt ved salongbord og
stoppede sofaer under baken. De hadde
adgang til toppbrua, til livbeltekassene
på båtdekket og den knøttlille røkesalongen i akterkant av styrhuset. Billetten på
første plass tur-retur Fredrikstad-Skjærhalden lå på en to og en halv krones
penge.
Enkelte gikk fritt. Bestemmelsene var at
hvis du måtte til tannlegen i byen for å
røske ut ei tann, slapp du å betale. Om
du måtte vise fram tanna, skal jeg ikke si.
En kar på Kirkeøya hadde nesten ikke en
tann igjen i kjeften.
Jensine fra Spjærøy var ei gammel ugift
jente, alltid hyggelig, alltid artig å prate
med. Og alltid fornøyd: - Jeg har noen
kroner i banken og ved i ovnen fra ei lita
skogsrabbe. Jeg klarer meg bra.
En kjent skuespillerinne gjorde seg lekker på livbeltekassa på båtdekket. Stram
dame, særlig når ho hadde sminka seg.
Hele Ditlef Simonsen-familien lå i
Bølingshavn sommeren igjennom. Det
var mange av dem, for gammern hadde
vært gift en to, tre ganger. Senior var
stadig ut og inn til hovedstaden for å
dirigere skibene sine over all verdens hav.
Gemyttlig kar på fordekket, gikk med
stokk, prata med alle, spurte og grov:
-Hvem er så du sønn av? Hva heter kona
di?
Lørdag var pappabåtdag. Travle fedre
på rekreasjon fra gressenkemannsliv i
Oslo. Nils Gammern sto klar med kjerre
på stasjon for å kjøre kofferten og annet
pikk og pakk ned til brygga ved Blomstertorvet.
Serveringa var det slutt med da jeg
begynte. Før hadde Hvaler hatt trise
som kokte kaffe og serverte boller fra et
knøttlite kott vegg i vegg med byssa. Nå
måtte folk nyte medbrakt.

Far fortalte at før dro de svenske stenhoggerne til byen hver fjortende dag når
de hadde fått lønning. De forfriska seg
både i byen og på fordekket, og så ble det
slagsmål så det gikk høl på melsekkene
og melet føk og blodet rant, og en gang
gikk det så hardt at skipperen gjorde
vendereis og satte av de verste på brygga
i Gamlebyen.
To ganger i uka, på torsdager og søndager om sommeren, cruisa Hvaler til
Strømstad. Det var mest for de velbemidlede, for billetten kosta kroner ti. Passene ble stempla av tollbestyrer Mathiesen
i Gravningsund og vesker og kurver
kontrollert på jakt etter ulovlig importert
sukker. Prisen var det halve i Sverige.
På sommeren leide byens musikkorps
Hvaler til lysttur. Dirigenten heva taktstokken, det blinka i horna, Alte Kameraden tonte fra fordekket og guttungene
sykla fra Blomstertorvet til Tollboden
for å få med seg så mye som mulig av
godlåten. Og på hvert eneste anløpssted
var korpset i sving igjen.
På vinteren slet vi med vinden, tåka og
isen. Var det tåke i elva, nekta skipperen
å ha hester om bord, for de tålte ikke
ulinga av fløyta. Ellers var det å gå på
klokka og kompasset. Vi hadde merkene:
så og så mange minutter på den kursen,
så legge over roret, så og så mange
minutter igjen, så å legge om til ny kurs.
Alt hadde vi skrivi opp i boka.
Isen var lei. Men det ble fortalt at en gang
gikk Hvaler forbi isbryteren Fredrikstad
i isen i Løperen. Ti sentimeter klarte vi
galant, sjøl om det gikk sakte. Var det
blitt en fot, var det å stange. Stopp, bakke
og full fart igjen og opp på isen og bryte
den ned. Fram kom vi.
Vanligvis gikk vi utaskjærs fra Skjærhalden til Skipstadsand på Asmaløy.
Skipperen spurte fiskerne på brygga på
Herføl: - Er›e mye sjø ute? Det var ofte
en del sjø ved Røshodet. Først gikk vi
med halv fart mot sjøen før vi dreide og
gikk ned sjøen opp Løperen.
Hadde vi mange kvinnfolk om bord
og skipperen frykta sjøsjuke, gikk vi på
innsida av Kirkeøya. Det var dobbelt så
langt. Det fantes folk som gikk i land i
Skjærhalden og gikk landeveien og sto
på brygga og venta i Bølingshavn

Dugnad høsten 2018.11.28
TEKST: STEINAR HAUGSTEN

Status pr desember 2018:
Livbåtdekket er lagt. Trearbeidene
i forsalongen er nesten ferdig.
Mannskapslugarene er ferdig.
Brannslokkingsanlegg er montert.
Elektrikerarbeidet er påbegynt.
Styrhuset er innredet og malt
Wc-rom og postkontor er tegnet.
Trapp ned til forsalong er konstruert og tegnet. Midtsalongen er
malt Brofonten har fått sine siste
strøk lakk. Bulk i skrog akter er
rettet. Trerekker og septere lakket
og primet. Maskinrom fer fyllt
opp med nødvendige installasjoner.
Forsalongen
Innledningen viser bare en liten
del av alt det som må på plass
for å få en ferdig båt. Smått og
stort. Arne Jostein….. fra Hardanger fartøyvernsenter og Tom
.. fra Isegran Maritim Senter har
stått for innredning av forsalongen med god hjelp av elever fra
Plusskolen. Men du verden så
mye det er å planlegge og tenke på
før dørk og skott blir lagt. Vanntanker under dørk må trykktestes.
Et siste strøk primer i bunn av
båten må legges, alle rørgjennomføringer med tilbakeslagsventiler
etc. fra maskinrom må koples og
monteres, gjennomføring av rør
for varme og lys må legges, rør for
brannslukkingsanlegg må være på
plass, gjennomføring for ekkoloddet må avklares. Det meste vil
ligge under dørk og skott og er for
sent å rette opp etter at trearbeidene er gjort. I tillegg lages det
luker i dørk og skott for å komme
til for vedlikehold. Så når Arne
Jostein kom for etter ferien for å
begynne med trearbeidene måtte
alt være ferdig og gjennomtenkt.
Det klarte vi nesten.

TORGIL JOHNSEN OG TOR CHRISTIANSEN gjør ferdig hylla under livbåtdekket.

TORE HARALDSEN OG STEINAR HAUGSTEN borrer hull i skottet mot mannskapslugarer, for gjennomføring av rør til brannslukkingsanlegget og elektrisitet.

VANNTÅKEPUMPE til brannslukningsanlegget.
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Livbåtdekket
Stålkonstruksjonen for livbåtdekket var ferdig før sommeren.
Det gjensto noe priming og maling
som ble gjort etter oppstart etter
sommerferien. Før dekket kunne
legges måtte det borres og forsenke
hull for å skru fast hvert bord med
messingsskruer fra undersiden.
Ikke så rent få hull å borre. Isegran
Maritim Center sto for legging av
dekket og nå begynner båten å få
igjen mye av sitt særpreg. Dugnadsgjengen har oljet dekket og til
våren legges seilduk over det hele
for å holde dekket tett.
Maskinrom
Vi lovte at maskinen skulle være
startklar før jul. Det klarte vi ikke
og vi kan jo skylde litt på våre underleverandører som ikke leverer
som avtalt. Men fremdriften er
god og maskinrommet fylles mer
og mer opp av rør, maskindeler og
diverse «hjelpemotorer». Det som
har blitt gjennomført i høst er bytte
av en mer tidsriktig startluftmotor,
montering av kjølevannsrør i kobber til hovedmotoren, smøreoljerør
mellom smøreoljetank er lagt og
kjølevannsrør til dieselgeneratoren
er satt opp.
I forbindelse med montering av
vanntåkeanlegget er det montert
egen dieseldreven pumpe og for
kloakktømming er det installert en
skruepumpe. Som man ser består
et maskinrom veldig mye mer enn
hovedmotoren.
Vi tar sjansen igjen og lover at motoren går under Tall Ships Races
sommeren 2019.
Midtsalongen.
Det er nå avklart med Riksantikvaren at det skal bygges en
skipperlugar på styrbord side akter
i midtsalongen slik vi mener det
var i 1948. Midtsalongen skal ikke
kles med treverk på skott men
kun males. Det gjenstår nå de siste
strøk hvit maling. Etter det skal
toaletter, postkontor, skipperlugar
15

ARNE JOSTEIN JENSEN OG PER-ARILD prøvesitter sofaen i kaptein lugaren

JAN ARNTZEN MS HVALER, Erlend Dahle fra Maretime Center og Arne Jostein Jensen
fra Hardanger Fartøyvern diskuterer dagens arbeid.

TILDEKKET for vinteren.

og benker bygges, også et ganske
stort arbeide. De mange bekker
små. En dugnadsarbeiders hverdag.
Som nevnt innledningsvis består
en del av dugnadsarbeidet av alle
de små og store detaljer som må
på plass for at det skal bli en hel
og funksjonell båt. Er alt som skal
primes og males fått alle sine strøk?
Det ble det litt vanskelig å holde
styr på etter hvert og på et våre
dugnadsmøter som holdes utenfor
dugnadstirsdagen ble det bestemt
at vi måtte ha en malerformann til
å holde en oversikt. Steinar Haugsten fikk det ærefulle vervet så «nu
går alt så meget bedre. Det er ikke
en dugnadstirsdag hvor enten en
eller helst flere har et maleoppdrag.
Det går heller ikke en dugnadsdag
hvor ikke flere av våre jernarbeidere har et sveiseoppdrag, brenneslipe- og monteringsarbeid. Det
gjelder rorsegment, kjettingkasse,
ankerspill, septere beslag for livbåtkasser. Det er alltid nok å gjøre
for de 15- 20 mann som møter til
dugnad.
Båten er nå igjen dekket til for vinteren, ikke en så rent liten jobb da
stillaset måtte bygges om etter at
livbåtdekket ble lagt. Til våren tas
det vekk igjen for å fremstå nesten
ferdig til Tall Ships Races og i drift
i 2020.

TRE GLADE dugnadsmedarbeidere: Knut Alnæs, Bengt Bergmann og
Gunnar S. Johansen.

DET SKÅLES. Siste arbeidsdag før ferien, reker med noget attåt.
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GJELLESTADSKIPET

– siste tilføyelse i en unik kulturarv
I det siste har mediebildet
vært preget av et
sensasjonelt funn. Norsk
institutt for kulturminneforvaltning (NIKU) har, på
oppdrag fra Fylkeskonservatoren i Østfold, oppdaget
et avtrykk i jorda like ved
Jellhaug i Halden. Avtrykket
har form som et vikingskip.
TEKST: SILJE HAUGSTEN
ELLEFSEN
Arkeolog hos Fylkeskonservatoren,
Østfold Fylkeskommune.

Skipet har fått navn etter gården
grunnen tilhører, som tradisjonen
tilsier. Gjellestadskipet ble raskt
et yndet emne, både i diskusjon
rundt forvaltning, feltmetodikk,
konservering og økonomi. Til og
med Språkrådet har hengt seg på
nyheten og argumentert grundig
for stavemåten av gårdsnavnet.
Det er ikke så merkelig at Gjellestadskipet vekker oppmerksomhet. Det er tross alt det første
vikingskipet som er funnet på over
100 år.
Gjellestadfunnet
I 2017 var arkeologer fra Østfold
fylkeskommune ute og registrerte
på åkeren til gården Gjellestad.
Registreringen ble gjennomført på
bakgrunn av grunneierens søknad
om drenering av jordet. Jordet lå
ikke bare tett inntil Norges nest
største gravhaug, det finnes også
skriftlige kilder på at det har vært
flere gravhauger i området. Disse
synes ikke i overflaten i dag, fordi
de ble trolig planert ut på 1860-tallet, før kulturminnelovens inntog.
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SLIK SÅ JELLHAUG UT før den ble rekonstruert. Bildet er tatt i 1968.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/Thorleif Sjøvold.

Kildene nevner funn av både båter
og skjelettmateriale, som siden
gikk tapt i tiden som fulgte. Det
var dermed ingen stor overraskelse
at det dukket opp både gravhauger
og hus under registreringen.
På jordet var det altså både svært
høyt funnpotensiale og beretninger om organisk materiale. Dette
er grunnen til at georadar ble
utpekt som en aktuell metode.
Metoden kan minne om et ekkolodd til bakken. En maskin
sender ut signaler og refleksen
som kommer tilbake skaper et
kontrast-bilde av hva som befinner seg under jorda. Hvis deler av
jordsmonnet skiller seg ut, dukker det opp som et mørkere felt i
bildene. Metoden er inngrepsfri og
man risikerer dermed ikke å skade
eventuelle kulturminner. Det var
slik den karakteristiske skipsformen dukket opp.

Hermetisk lukket
Vi vet ikke om skipet har bevart
treverk. Mange har håp om at man
skal trekke et nytt Osebergskip
opp av jorden, men erfaringer
tilsier at dette er nærmere unntaket enn regelen. For at treverk
skal kunne overleve over 1000 år
i jorda må forholdene være helt
optimale. Osebergfunnet, som
det så ofte blir referert til, står i
særklasse. Skipet ble funnet i 1903
og hadde ligget helt innkapslet i
blåleire. Blåleira skapte nærmest
en hermetisk
effekt, fri for tilførsel av oksygen
eller andre nedbrytende naturkrefter. Både skipet, de to gravlagte kvinnene og gravgodset i
Osebergfunnet var dermed usedvanlig godt bevart. Blant sakene
de to kvinnene hadde fått med seg,
kunne man
under utgravningen fremdeles

OSEBERGSKIPET under flyttingen fra Universitetshagen til Vikingskipshuset på Bygdøy i 1926. Fotografen er ukjent.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

gjenkjenne både brøddeig, plommer, epler og blåbær. Det sies til
og med at eplene fortsatt var røde!
Den røde fargen holdt nok ikke
særlig lenge, for da funnene kom
ut i fri luft startet nedbrytningen
igjen.
Tuneskipet – rask og brutal
utgravning
Det var dette som skjedde med
Tuneskipet. Gravhaugen skipet
lå i sies å ha vært uvanlig stor.
Før utgravningen startet hadde
grunneieren hentet en del jord fra
haugen til å bruke på andre deler
av tomta. Han hadde da kommet
til å åpne den hermetiske innkapslingen, slik at oksygen kom
inn til det bevarte treverket. Skipet
lå antagelig delvis eksponert over
flere år.
Den arkeologiske utgravningen ble
imidlertid utført på bare to uker.
Dette var i 1867, og metodikken

kunne nærmest ikke vært en større
kontrast til Gjellestadfunnet.
Skipet ble faktisk så røft håndtert
at både gravgodset og skjelettet til
den som var gravlagt gikk tapt. I
dag bærer skipet fortsatt merker
etter arkeologenes spader. Ved et
besøk på Vikingskipshuset i dag
er kanskje Tuneskipet det minst
iøynefallende av «de tre store» Oseberg, Gokstad og Tune. Likevel
er dette det første skipet som ble
gravd ut, og ett av de best bevarte
vikingskipene i verden.
Sutton Hoo – en anglosaksisk
praktgrav
Det skal selvfølgelig ikke nektes
for at et skip med bevart treverk er
håpet i de videre undersøkelsene
av Gjellestadfunnet. Det eneste
vi kan være sikre på er foreløpig
at avtrykket av et skip ligger en
knapp halvmeter under jorda. Man
skal imidlertid ikke bli skuffet om

det viser seg at det er nettopp et
avtrykk. Det viser den verdenskjente Sutton Hoo-graven.
I 1939 ble arkeolog Basil Brown
kontaktet for å undersøke et
gravfelt på Sutton Hoo i Suffolk,
England. De første haugene han
undersøkte viste seg å ha vært
utsatt for gravplyndring. Den
største haugen derimot, inneholdt
avtrykket av et 27 meter langt skip,
fra det vi i Norge kaller merovingertid (570-793 e. kr).
Det fantes ikke en eneste flis igjen
av treverket i skipet. Jordsmonnet
i Sutton Hoo var særlig surt, og alt
organisk materiale var kun synlig
som en kontrast i undergrunnen.
På tross av den sure undergrunnen
var metallet i gravleggingen godt
bevart. Under utgravningen støtte
Brown på hundrevis av nagler,
plassert med like stort mellomrom
i jorda. Naglene utgjorde en perfekt skipsform, der de lå liggende ig18

jen på stedet etter at treverket var
råtnet bort. Derfor var det likevel
mulig å hente inn svært spesifikk
informasjon om skipets utforming.
Kanskje mer enn bare skip?
Vi kan med ganske stor sikkerhet
si at det kun var virkelig betydningsfulle personer som fikk med
seg skip i graven. Det eneste som
klarte å overskygge det spesielle
skipsfunnet ved Sutton Hoo var
gravgodset. Fantastiske gjenstander som sverd, spyd, hjelm, drikkehorn, sølvbegre og -boller, skjeer,
gullbelagte spenner og gullmynter ble funnet i gravkammeret
i skipet. Oseberg-, Gokstad- og
Tuneskipet var alle blitt utsatt for
gravplyndrere relativt få år etter
nedleggingen. Det var heldigvis
mange gjenstander gravrøverne
ikke anså som verdt å ta med seg.
Disse gjenstandene utgjør noen av
våre flotteste arkeologiske funn fra
vikingtiden.
Gravgodset er et aspekt som har
blitt lite omtalt i forbindelse med
Gjellestadskipet. Dette kan også
være et argument for at skipet
bør graves ut etter en tid, men
foreløpig ligger skipet i fred
under jorda. Målet framover er
å undersøke funnet videre med
inngrepsfrie metoder, så man ikke
risikerer å starte en nedbrytningsprosess på det eventuelle treverket.
Bonden på Gjellestad får kompensasjon for tapt avling i ett år og
er positiv til videre undersøkelser. I løpet av den tiden vet man
antagelig mer om hva man kan
forvente hvis skipet skal opp av
jorden.
I mellomtiden har også politikerne
en jobb å gjøre med å sikre fremtiden til Vikingskipshuset på Bygdøy. Vi må tross alt ha mulighet til
å bevare de skipene vi allerede har
og som er en så viktig del av vår
kulturarv.
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TUNESKIPET på utstilling i Vikingskipshuset. Kulturhistorisk museum, Universitetet i
Oslo/Eirik Irgens Johnsen.

SUTTON HOO-SKIPET under utgravning. Wikimedia commons/Harold John Philips.

Rolf Schraders loggbok
M/B «Hvaler» i mars 1959
Når vi ser på passasjerantallet så er det natrligvis på lørdag og søndag det fraktes flest passasjerer.
I 1959 jobbet vi også på lørdagene, i hvertfall annen hver lørdag.
Til påske kom det mange mennesker til Hvaler både fastboende og hyttefolk. Også på påskeaften
fraktet «Hvaler» mange passasjerer utover ser vi avloggboken. Noen jobbet også den dagen, den
gang for lenge, lenge siden!
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

og mye last utover. Ankom Ed
kl 1810.

Søndag 1.
Stille, klart, pent vær på
formiddagen, om ettermiddagen
tåke. Vi var i rute til byen. Vi
gikk kl 19 til Hestehella, men
måtte snu ved Tangen, mørket
og tåken gjorde det umulig å
navigere. Vi gikk til byen og
gikk vår rute ut kl 2130, kom til
Skipstadsand kl 2320.
Vi hadde 125 passasjerer til
byen, ut 2130 14 passasjerer.

Lørdag 7.
Sørlig bris og tåke på morgenen
og formiddagen. Om ettermiddagen sydost og klart. Vi
hadde 64 passasjerer til byen
og 65 utover kl 12, og opp 18
pasasjerer. Utover kl 15 hadde vi
106 passasjerer. Ankom Ed 1805.

Mandag 2.
Stille, tåke på morgenen. Vi går
fra Skipstad kl 0500. Tykk tåke.
Den letnet ved Homlungen. Vi
hadde 68 passasjerer til byen og
46 passasjerer utover. En del last.
Ankom Ed kl 1745.
Tirsdag 3.
Sydvest bris, tåke på morgenen,
lettere vær utpå dagen.
Onsdag 4.
Sydost bris, regn hele dagen. Vi
hadde brann- og båtmanøver.
Kaptein Nilsen var tilstede. Vi
hadde 51 passasjerer til byen og
45 passasjerer utover. En del
last. Ankom Ed kl 1815.
Torsdag 5.
Sørlig bris, litt regn. Alle mann
fri
Fredag 17.
Sørlig bris, litt regn. Vi hadde 28
passasjerer til byen og 38 utover.
Vi hadde med en traktor til byen

Søndag 8.
Nordvest bris, klart, pent vær.
«Skjærhalden» går ruta.
Mandag 9.
Stille, pent vær minus 8 grader
om morgenen. Vi hadde 75
passasjerer til byen og 48 utover,
en del last. Ankom Ed kl 1750.
Tirsdag 10.
Stille, klart, pent vær om
morgenen. Guttene er ombord
og gjør rent.
Onsdag 11.
Stille klart, minus 5 grader
om morgenen. Vi hadde 28
passasjerer til byen og 45 utover.
En del last. Ankom Ed kl 1745.
Torsdag 12.
Svak, nordost bris, klart, pent
vær minus 4 grader. Alle mann
fri.
Fredag 13.
Skiftende bris, klart, pent vær.
Vi hadde 38 passasjerer til byen
og 49 utover. Mye last, en stor
transformator til Skjærhalden,
970 kg. Ankom Ed 1810.

Lørdag 14.
Sørlig bris, disig, mildt. Vi hadde
53 passasjerer til byen og ut kl
12 hadde vi 69 passasjerer og
opp 11. Ut kl 15 hadde vi 146
passasjerer. Ankom Ed kl 1815.
Vi tauet av ei skøyte ved
Mougrund (? usikker på navnet
her) Nilsen fra Dypedal eide
skøyta.
Søndag 15.
Sydost bris, lett snøvær. Vi går
ruten og har 130 passasjerer
til byen. Ut til Hestehella har
vi 13 passasjerer og derfra 32
passasjerer. Ut fra byen 2130
har vi 27 passasjerer. Ankom
Gravningsund kl 2345.
Mandag 16.
Sydost bris på morgenen,
nordvest på ettermiddagen,
lettere vær. Vi hadde 95
passasjerer til byen og 68 utover.
Ankom Ed kl 1800.
Tirsdag 17.
Stille, overskyet mildt. Guttene
og Gillerstedt (Karl) er ombord
og vasker. Jeg jobbet i tre timer,
men var syk og måtte avslutte.
Onsdag 18.
Stille, klart minus 4 grader. Vi
hadde 56 passasjerer til byen og
70 utover. Ankom Ed kl 1845.
Torsdag 19.
Svak vind, klart. Vi er ombord
og skraper og flekker. Gillerstedt
(Karl) er med og hjelper til.
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Fredag 20.
Svak vind, minus 5 grader
om morgenen. Vi hadde 39
passasjerer til byen og 87
utover. Vi kunne ikke få med
oss all last. Vi måtte legge en
del inn i boden. Ankom Ed kl
1825.
Lørdag 21.
Skiftende bris, klart minus 5
grader. Varmt på dagen. Vi
hadde 70 passasjerer til byen
og ut kl 12 hadde vi 113, og
opp 13. Ut kl 15 hadde vi 192
passasjerer. Vi ankom Ed kl
1820.
Søndag 22.
Sydost bris, klart på morgenen,
varmt på dagen. «Skjærhalden»
går ruta.
Mandag 23.
Skiftende bris, tåke på
morgenen. Vi hadde 57
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passasjerer til byen og 149
utover Vi kunne ikke få med
all lasten. Ankom Ed kl 1815.
Tirsdag 24.
Stille, klart, pent på dagen.
Vi hadde 23 passasjerer til
byen og 48 utover. «Akerø»
går til Skipstadsand og til
Skjærhalden. I dag var det lite
last. Ankom Ed kl 1755.
Onsdag 25.
Sydost bris, disig, mildt.
Vi hadde 49 passasjerer til
byen og ut kl 1130 hadde
vi 117 passasjerer, opp 7
passasjerer. Ut kl 1430 180
passasjerer, og ut kl 1845 178
passasjerer (Dette er onsdag før
skjærtorsdag) Ankom Ed 2140.
Torsdag 26. Skjærtorsdag
Sydvest bris, disig.
Fredag 27. Langfredag
Sydvest bris, tåke på morgenen,

klart på dagen.
Lørdag 28.
Østlig bris, overskyet, surt vær.
Litt tåke om aftenen. Vi hadde
123 passasjerer til byen og 148
passasjerer utover. Ankom Ed
kl 1640.
Søndag 29 første påskedag
Østlig bris, surt og kaldt.
Mandag 30.
Nordost bris, litt snø, surt og
kaldt. Vi går to turer, og har
206 pasasjerer på første tur
og105 annen tur. Ankom Ed
kl 2045.
Tirsdag 31.
Østlig bris, overskyet. «Akerø»
går ruta. Vi går til Glommen
Mek verksted og kommer på
slippen ved middagstid. Båten
var fin i bunnen. (Da ble båten
på verkstedet fram til 24. april)

Dramatisk møte i Pulservika

FOTOMONTASJE V. Kjell S. Stenmarch.

- Det var en mørk høstkveld i
november 1958, jeg satt i snekka
på tur fra Pulservika til Urdal,
forteller Karin Martinsen. - Min
kommende svigermor og hennes
far, Just Martinsen, var også
med.
TEKST: KNUT ALNÆS

På Urdal skulle jeg gå om bord i
«Hvaler» for å være med til Fredrikstad. Jeg, som var 20 år den gangen og
nyforelsket, bodde i Oslo, og skulle på
jobb dagen etter. Jeg var naturligvis på
Hvaler for å treffe kjæresten min, han
Leif Martinsen fra Pulservika. Vi var
blitt kjærester den sommeren. Leif var
25 år og seilte på Nordsjøen. Nå hadde
han sendt telegram fra MS «Ulefoss»
om at han kom hjem denne helga, og
han håpet jeg ville komme på besøk.
Men «Ulefoss» ble forsinket underveis,
og han rakk ikke frem! Leif bodde hos
sine foreldre i Pulsarvika. I stedet for
stevnemøte, ble jeg sittende å prate
med dem i stedet. Stor eplehage hadde
de, og eplene var i det minste gode.
Så på søndagskvelden skulle jeg endelig med «Hvaler» tilbake til Fredrikstad og ta toget. Siden det var mørkt,
gikk «Hvaler» østapå Kirkøy, og vi tok

snekka for å slippe å gå over land fra
Pulservik til Urdal . Men jeg syntes
det var noe rart med fremdrifta, det
slura liksom i motoren og propellen,
men ingen sa noe om det. Det var helt
mørkt, og vi hadde ikke lys på snekka
som var hvitmalt.
Plutselig ser vi «Hvaler» komme ut av
mørket rett foran oss, og med kurs rett
mot snekka! Just, som holdt i rorkulten
prøvde nok å få snekka unna. Men
«Hvaler» traff oss likevel midtskips,
selv om Rolf Schrader som var skipper
hadde sett oss i lyset fra lanternene i
siste øyeblikk og slått full bakk.
Jeg sto litt bakenfor der vi ble truffet – heldigvis – men ved siden av
motorkassa, og fikk leggen inn mot
eksosrøret. Det ble bare et brannsår.
Snekka derimot ble nærmest delt på
midten, og begynte å synke, først med
baugen. Ho Else, min kommende
svigermor, klatret fort opp på bakken
på snekka og ropte: «Redd meg, redd
meg, jeg har unge hjemme!» og ble
raskt plukket opp av mannskapet på
«Hvaler». Jeg tror ikke ho ble våt på
bena engang. Jeg ble også løftet opp på
«Hvaler»s dekk, men var blitt god og
våt. I det jeg ble heist over rekka, så jeg
baggen min som fløt av gårde i vannet.
Bak denne kom gitaren min og som

perler på en snor en rad med epler
som jeg hadde fått med meg. Det var
et underlig syn som jeg aldri glemmer.
De hengte skjørtet mitt i maskinrommet til tørk mens jeg fikk en frakk
rundt meg.
Men han Just var fortsatt i det beksvarte vannet, og noen ropte at han var
kommet under båten. Nå var det en
som het Anders som begynte å dra av
seg klærne, og noen spurte hva han
ville. « redde`n vel» svarte Anders.
«Men du kan ikke svømme» ropte en.
«Jeg må jo redde`n likevel» var svaret.
Men nå var det kastet ut en livbøye,
han Just var lokalisert med båtens lyskaster, og Anders slapp å risikere livet i
det mørke vannet.
- Ja, dette var et ordentlig sirkus, forteller Karin som i dag er godt voksen
med sine 80 år, med et godt smil om
munnen . Vi hadde nok kommet for
sent til Urdal med snekka som gikk
så dårlig, og da måtte det gå som det
gikk. Men Schrader returnerte til
Urdal, og satte i land de som skulle
tilbake til Pulsarvik. Og på tollboden
i Fredrikstad gikk den forsinkede
kjæresten Leif og lurte på hvorfor
«Hvaler» var så sent ute…. Det ligna jo
ikke Rolf Schrader! Men han Leif slo
selvsagt følge til Oslo…..
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«Polarskipet Maud»

«MAUD» ved hjemkomsten til Oslo i høst. Foto Knut Alnæs

Nå som polarskipet «Maud» har
kommet tilbake til Norge har jeg
lyst til å fortelle dere en historie
som min far fortalte meg.
Først vil jeg skriv ened deler av
Christian Jensenes historie som
jeg fant pånettet: (Jensen var
skipsbyggeren som bygde Maud)
TEKST: CHRISTIAN JENSEN
OG ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Jeg skriver her bare den delen av
Jensens historie som beskriver
Amundsens forhold til Just Schrader.
«Roald Amundsen hadde gitt ansvaret for overvåkingen av byggingen
av «Maud» til kaptein Just Schrader.
Han var en sjømann av den gamle
skolen og hadde mange års erfaring
som fører av seilskip. Roald Amundsen hadde seilt med han. Han visste
hva han gjorde da han ba kaptein
Schrader om å overvåke byggingen
av sitt skip. Kaptein Schrader var
til stor hjelp. Hans store erfaring
med seilskip var meget verdifull
med hensyn til å ivareta de utallige
detaljene som m taes hensyn til når
et skip er under bygging. Jeg skylder
han stor takk for hans utallige samarbeid.»
Er dere interessert finner dere hele
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historien på nettet.
Just schrader var min fars onkel.
Faren min fortalte meg at hans far,
Hans Ragvald, og Roald Amundsen
hadde samtidig vært førstereis med
Just Schrader. Min far hadde etter
det jeg forstod et godt forhold til
onkelen sin, Just Schrader. Da Just
lå på det siste var han og besøkte
han. Da sa onkel Just: «Du som er
sjømannen i familien skal få tegningene av «Maud» som ligger der på
skatollet.» «Tror du ikke jeg glemte
dem da jeg gikk» sa Rolf. Jeg tenkte
at kanskje er denne lille historien
interessant nå som «Maud» har
kommet hjem til Volden i Asker.
Polarskipet «Maud» ble bygd i
Volden i Asker utenfor Oslo. Kjølen

ble strukket i 1916. Skipet ble sjøsatt
7. juni 1917 og var helt klart høsten
1917.
I Roald Amundsens bok:
«Oppdagelsesreiser III», side 20,
skriver RA selv følgende:
«Imidlertid hadde byggingen av
fartøiet (Maud) gått meget tilfredstillende fremover. Ved siden av Jensen,
som bygget det, stod min tillitsmann
Just Schrader. Han hadde tidligere
tilsett arbeidet ombord i «Fram» og
jeg visste, at hvor han tilså noget,
der blev det godt. Schrader var en
gammel sjømann - en av de dyktigste
vårt land hatt - og mange og gode var
de råd, han kunne gi Jensen i hans
arbeid.» (Sitat slutt.)

Plus-skolens linje for
trebåtbyggere
Plus-skolen startet det første kullet med båtbygger-elever, høsten 2013. Den gang med 5 elever som
fullførte det vi kaller VG 2, dvs 2. klasse videregående skole, i juni 2014. De som tok eksamen den våren
måtte få seg jobb som lærling, og være det i 2 år, hvis de ønsket å ta et fagbrev.

PÅ BRYGGA: Elever fra Plus-skolen AS samlet på brygga foran MS Hvaler. Elevene tok båten nærmere i øyesyn. Fra venstre; Tord
Sigmund Aamodt, Birkir Thorsteinsson Udby, John-Åge Arntzen (lærer), Alexander Kuløy Løvstrand og Fredrik William Aas.

TEKST OG FOTO: JOHN-ÅGE
ARNTZEN

Elevene var dog godt rustet for å
starte som lærling. De hadde tre som
sitt basismateriale, men fikk også en
innføring i begrepet kompositt. Det
ble bygget en jolle i glassfiberarmert
polyester, og to tradisjonelle tre-sjekter som både kunne seiles, og ros
med 2 par årer.
Fra og med denne høsten, 2018, som
er det sjette kullet, har skolen også
fått godkjenning for VG 3. Dette
innebærer at de som nå går VG 3, vil
kunne få en mulighet til å gå opp til
en fagprøve våren 2019. Foreløpig er
dette en prøveordning og en midlertidig godkjenning, men alle vi med
tilknytning til skolen, krysser fingre

for at dette kan bli en permanent
ordning.
Elevene på VG 3, skal lære om
restaurering, reparasjoner og
vedlikehold av båter, dessuten øke
forståelsen for kravell- bygging.
Klinker- bygging inngår i pensum
for VG 2.
Erfaringen fra de siste 5 årene, er at
det kan være vanskelig for elevene
å skaffe seg lærlingkontrakt. Dette
gjelder jo ikke bare for båtbyggerfaget, men vi hører jo stadig at dette
tema er oppe i media til diskusjon.
Det viser seg at håndverksfagene
generelt sliter med det samme problemet. Bedriftene vegrer seg for å ta i
mot og binde seg med en kontrakt til
en lærling.

Siden båtbyggerfaget har vært på nedadgående i mange år, er det spesielt
viktig, føler vi, at faget holdes i hevd,
slik at det fortsatt kan være kyndige
hender som kan ivareta båter som
f.eks. «Hvaler» i mange år fremover.
Fartøyvern er dog bare én av mange
muligheter for en ung båtbygger i
dag, fortrinns-vis da med et fagbrev
i baklomma. Over alt i verden, i alle
land med egen kyststripe i alle fall,
bygges det båter. De av elevene våre
som tør å satse, kan dermed reise
verden rundt og skaffe seg verdifull
erfaring.
Pr. i dag er det kun ett sted i Norge
hvor det kan tas en båtbyggerutdanning, nemlig på Isegran og Kråkerøy.
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Det har tidligere vært båtbyggerskoler mange steder langs kysten
av Norge, men alle er lagt ned for
mange år siden.
Da spørsmålet om hjelp til restaureringsarbeider på MS Hvaler kom
opp, ga det en utmerket mulighet for
VG 3-elevene våre. Pr. i dag har vi
deltatt i arbeidet med innredning av
midtsalongen, ledet av en glimrende
medarbeider fra Hardanger Fartøyvern-senter, Arne Jostein, og sammen med ham, Thom fra Maritime
Center. Bedre læremestere finnes
knapt. Det spesielle med tre-innredningen her, er at ingen ting blir boltet
til stål, men henger mer eller mindre
kilt fast mellom stålspant.
Når vi første gangen kom ombord,
var det kun nakne skutesider, ingen
dørk og ingen himling.
Det ble først lagt dørk over 2 store
vanntanker i rustfritt stål, deretter
startet arbeidet med å kile fast
spikerslag for garneringen. Både
garnering og himling blir først kledd
med gran-panel, deretter skal det
hele beslås med Huntonitt og males.
I uken som gikk, ble arbeidet med
benker langs skutesidene og ak-

I SALONGEN: Her er gjengen samlet i salongen på MS Hvaler. Fra venstre; Thomas
Hembreus, Alexander Kuløy Løvstrand, Arne Jostein Jensen (fra Hardanger fartøyvernsenter), Birkir Thorsteinsson Udby, Tord Sigmund Aamodt og Fredrik William Aas.

terskott påbegynt. Dette er både et
interessant og lærerikt arbeide for
våre elever, som forhåpentligvis skal
ta et fagbrev til våren. På grunn av
sterkt begrenset plass, deltar elevene
på omgang, én av gangen, gjerne en
uke hver.
Vi ser frem til å følge restaureringsarbeidet videre og håper å få

muligheten til å delta videre utover
vinteren og våren som kommer.
Samarbeidet Plus-skolen / Maritime
Center / Hardanger Fartøyvernsenter, fungerer utmerket.
Plus-skolens båtbyggerlinje,
v/ klassestyrer John-Åge Arntzen.

SNART UTDANNET
TREBÅTBYGGER
Tord Sigmund Aamodt er i full
sving i lokalene på Bjørneby bak
Folkvang. Her er flere trebåter
under bygging. Hver av dem et
lite kunstverk i seg selv. Tord
Sigmund er elev på VG 3 ved
trebåtbyggerutdanningen og
etter endt skoleår vil han ha
mulight til å gå opp til fagprøve
som gjør at han kan kalle seg
trebåtbygger.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN
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‑ Skal man bli trebåtbygger bør
man ha stå på vilje, en smule
kreativitet og ikke minst like og
ha evnen til å løse problemer. Det
er et spennende og givende yrke
og markedet gjør at det er gode
jobbmuligheter etter endt utdanning med fagbrev og opplæring,sier Tord. Foruten å være «vanlig»
elev ved VG3 er Fredrikstad-gutten også tillitsmann for elevene.
‑ Jeg har aldri angret på at
jeg startet opp med dette.

Trebåtbyggerfaget har jo
lange tradisjoner og skal virke
som kulturbærer ved å ta
vare på , utvikle og fornye et
tradisjonshåndverk, sier Tord.
Et av skolens mål er at
trebåtbyggerfaget skal
være med på å sikre
bærekraftige kystsamfunn
og verne kystkulturen ved at
trebåtbyggeren lager, holder ved
like, reparerer og restaurerer
trebåter. Faget er en del av et

maritimt miljø, lokalt, nasjonalt
og internasjonalt.
«M/S Hvaler» prosjektet
Elevene ved VG3 har i
perioder deltatt aktivt i
restaureringsarbeidene ombord i
«M/S Hvaler».
‑ Vi har hatt en rulleringsystem hvor vi har vært ombord
1 uke hver. Det har vært
både spennende, lærerikt og
interessant, sier Tord Sigmund
Aamodt.
‑Her har vi jo fått bruke noe av
det vi gar lært i praksis. Dessuten
har vi i bant vært tett innpå Arne
Jostein Jensen fra Hardanger
Fartøyvernsenter. Han er jo en
lærermester på ypperste nivå. Vi
har hatt stort faglig utbytte av å
ha vært innom dette prosjektet,
sier Tord.
‑ Jeg tror trebåtbyggerne vil bli
stadig mer etterspurt. Derfor er
jeg også optimistisk med tanke
på en framtidig jobb innen dette
faget, avslutter Tord.
I skolens opplæringsplan heter
det at det skal legges vekt på
praktisk arbeid med materialer,
verktøy og teknikker og på
utvikling av håndverksferdigheter.
Opplæringen skal medvirke
til å verne om det tradisjonelle
håndverket og legge grunnlag
for innsikt og forståelse for det
særegne ved materialbruken til
trebåtbyggeren. Opplæringen skal
også stimulere til formgivning og
inspirere til idéutvikling, kreativ
utnytting av materialer og bruk av

SPENNENDE UTDANNING: Tord Sigmund Aamodt fra Fredrikstad er elev ved
Plus-skolens trebåtbyggerlinje. - En spennende utdannelse med gode jobbmuligheter
når man har tatt fagbrevet, sier Tord.

fremtidrettet utstyr.
STUDERER DETALJENE:
Tord Sigmund Aamodt og Ole Martin
Bjørk studerer oppbyggingen av
en trebåt i lokalene på Isegran.
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ETTERLYSNING
MANØVERSØYLEN
nok en gang.

Nok en gang går vi ut med en etterlysning angående
manøversøylen til MS Hvaler. Sist sett innerst i den blå
containeren på Seut vinteren 1999/2000.
TEKST OG FOTO:
PER-ARILD ANDERSEN

Vi har med jevne mellomrom
gått ut med denne etterlysning,
men foreløpig har ingen meldt
seg som kan gi oss noen spor om
hvor den kan ha tatt veien.
Så vi prøver igjen. Har noen
der ute som kjenner noen, som
kjenner noen, som kjenner noen
og som kanskje har hørt om
noen som kan gi oss forhåpninger om hvor den har tatt veien?
Slik utviklingen har vært med
restaureringen de siste årene så
er det jo nå bare et tidsspørsmål
om når vår alles kjære «Hvaler»
kjører ut østerelva med kurs for

Hvalerøyene og skjærgården.
MS Hvaler blir da nærmest
identisk med slik den var i 1948
minus manøversøylen, hvis den
ikke kommer til rette.
Vi er ikke ute etter å «ta folk»
som ved en tilfeldighet har
kommet over den og som kan ha
den i sin besittelse. Alt vi ønsker
er å få den tilbake. Gjerne på
en anonym måte. Som å sette
den utenfor bua vår på Isegran
en mørk natt utover vinteren.
Eller ta kontakt med medlemmene i Styret for Stiftelsen eller
Venneforeningen. Vi lover full
diskresjon.

ULF STØA på stand med manøversøylen på Skjærhallen i 1999.
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Havnefestivalen, frøkengården,
eplefestivalen, barnas dag og besøk
hos Østre Hvaler sjømannsforening

BLIDE GUTTER på Eplefestivalen Jan Wangberg, Bjørn Sandhaug, Rolf Christiansen og Tom B. Hansen.

Ja, du leser riktig. Dette er
også dugnad, være på stands,
vise oss frem og fortelle om
Hvaler båtens historie, verve
medlemmer til venneforeningen
og få solgt noe av våre
profileringseffekter. Og når
dette leses har vi også deltatt på
julemarkedet til Kystmuseet på
Hvaler.
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

I flott sommervær 30. juni var, i
tillegg til de på bildet, Gunnar og
Thor Willy med og hjalp til å rigge
opp telt og utstyr. Havnefestivalen er

jo blitt tradisjon for oss. Og en stor
takk til Lions som lar oss få fast plass
år etter år. Litt salg, mye prek og nye
medlemmer ble det også.
FRØKENGÅRDEN:
I slutten av juli på det varmeste i
sommer, møtte vi opp, Tom, Jan og
undertegnede som holdt foredrag
om Hvalerbåtens historie. Vi var
forespeilet en 18 – 20 tilhørere, men
vår historie trakk over 50 personer.
Gledelig, og sier vel noe om at gamle
Hvaler og historien fremdeles har
nyhetens interesse. Og et par nye
medlemmer ble det også.

BARNAS ISEGRAN:
Også i år ble Barnas Isegran avholdt.
Vi stilte manns- og kvinnesterke
opp. Leker, konkurranse for barna,
salg av vafler, profileringseffekter
og dugnadsmedlemmer som svarte
på spørsmål om restaureringen.
Forøvrig er det veldig hyggelig at
noen av våre damer stiller opp. Vi
skulle ønske oss flere. Se forøvrig
egen artikkel i bladet.
EPLEFESTIVALEN:
Tradisjonen tro var vi også i år
invitert til Eplefestivalen på Rove.
Vi stilte opp med syv mann og fikk
det beste salget ever. Kan det være at
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undertegnede ikke var med denne
gang? Selv i noe ruskete vær er jo
Eplefestivalen der vi føler at vi treffer
Hvalerfolket hjemme. Og merker
entusiasmen fra medlemmene i Venneforeningen. Og nye medlemmer
strømmet på.
ØSTRE HVALERS SJØMANNSFORENING:
Østre Hvalers Sjømannsforening
er av de bidragsyterne ved siden
av Riksantikvaren som har bidratt
lengst over tid. Så det skulle bare
mangle at da Knut Alnæs, stiftelsens
leder, ble forespurt om å orientere
om restaureringen og historien, stilte
han gladelig opp.

RIGGET for Havnefestivalen Bjørn Sandhaug, Jan Fagernes, Gunnar S. Johansen,
Rino Kristiansen.

Til venneforeningens
medlemmer

I forrige informasjonsblad skrev jeg om medlemsmassen vår. Den gang hadde vi registrert 560
betalende medlemmer. Gledelig er det da at etter noe purring på medlemskontingenten, pluss
nye medlemmer som er kommet til i løpet av sommeren, faktisk 20 stykker, har vi nå passert 600
registrerte betalende medlemmer. Det å passere et såpass høyt antall i medlemsmassen er i seg selv
en milepæl for oss. Klarer vi å beholde dere i årene fremover så vil det gi oss en stabil årlig inntekt i
størrelsesorden kr. 210.000,- som vi kan budsjettere etter til vedlikehold osv.
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Men, det i seg selv er ikke nok. Vi
skulle så gjerne se at nye grupper
dugnadsmedarbeidere dukker
opp. MS Hvaler vil i løpet av et par
år går over i drift og dra utover
østerelva mot kjente farvann og et
området som har endret seg mye
på de siste 40 årene siden den var
der sist. Som en fortalte meg på
Havnefestivalen i sommer. Han
representerte et større firma og
hadde hatt med kunder til storbyer
ute i Europa og rundt om i Norge,
Men da han i fjor tok de med seg
kundene på tur med en av båtene
tilhørende på Ørje i Haldensvassdraget, var det en kjempesuksess.
Folk i dag har sett nok av Berlin,
Paris og London. Og Kanariøyene
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på vinteren. Men et fåtall har
opplevd å sitte ombord i en båt
utover i Hvalerskjærgården, spise
reker og godt drikke til, samtidig
få seg forklart noe av Fredrikstad
– Hvaler historien som ferdselsvei
og livsnerve, og om salterier og
stenhogging og mere til. Da vil de
få mye for penga.
Her er vi ved sakens kjerne. Det
vil kreve en stor omstilling på vår
dugnadsgjeng og vi vil ha bruk
for nye dugnadsgrupper som ikke
synes det er like artig å pikke rust
og male på dugnadsdagene. Vi vil
trenge personer med kompetanse
på markedsføring, tjenesteyting,
servering og rengjøring etter turer,
bare for å nevne noe. Vår nåværen-

de dugnadsgjeng er jeg sikker på
vil stille opp så ofte de kan, men
vi tenker oss turer kanskje opp til
tre ganger i uken i sommermånedene. Noe som kanskje kan bli i det
meste laget for en dugnadsmedarbeider som jobber med vedlikehold hele året ellers. Derfor ønsker
vi oss flere personer inn i gruppa
vår som kan påta seg slike jobber.
Og det skulle forundre meg om at
det ikke blant våre 600 medlemmer finnes personer som kan ha
lyst til å ta noen dager/kvelder i
løpet av sommeren til slik dugnadsarbeide.
Ta kontakt med oss. E-mail og
telefonnr finner dere på baksiden
av bladet.

Lusekatter, krydderkake og
gløgg
Tre av våre damer overrasket dugnadsgjengen på siste arbeidsdag før jul.

AKTERSALONGEN pyntet med rød duk, granbar og lys. Fra venstre Knut Alnæs, Leif Vegelbo, Jan Wangberg, Tom B. Hansen,
Tor Christiansen, Gunnar S. Johansen

RONNIE KARLSEN koste seg sammen med “de tre damer” Heidi, Sidsel og Oddbjørg.

30

Årsmøte i Norsk Forening
for Fartøyvern

Årsmøtet i NFF ble i år avholdt i Narvik 19 – 21 oktober 2018. Fra Stiftelsen DS Hvaler deltok Knut Alnæs
som delegat og som bisittere Per-Arild Andersen, Oddbjørg Andersen og Heidi Oehmichen. Jeg trekker ut
hovedingrediensene fra årsmøtet nedenfor. Hele referatet kan leses på NFF sine hjemmesider.
Dag 1.
Fredag årsmøtet åpnet ved styreleder Morten
Hesthammer og varaordfører i Narvik Geir Ketil Hansen
ønsket velkommen til Narvik. Som møteleder ble valgt
Jan Welde «Poseidon II». Og vår egen Knut Alnæs ble
valgt til å undertegne protokollen.
Sak 1: Årsmelding og regnskap for 2017 ble enstemmig
godkjent.
Sak 2: Fastsettelse av kontigent for 2019. Styrets forslag
ble enstemmig vetatt.
Sak 3: Søknader om medlemsskap. Det var 10 båter som
hadde søkt om medlemsskap. 8 av disse ble tatt 		
opp som medlem i NFF. De 8 er:
– «Bjoren».
– Er et klinkbygget jernfartøy fra 1866 bygget for
passasjerer ved Akers Mek Verksted.
– «G. Unger Vetlesen»
– Er en 75 fot krysser i sveiset stål, ble bygget ved Smedvik Mek Verksted og Hasund Mek Verksted i 1968.
– «Gurine»
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– Er en 72,6 fot galeas bygget i Rosendal ved Skaaluren
Skibsbyggeri i 1874-75
– «Jan»
– Ble bygget i jern ved Akers Mek Verksted i 1877 		
som bukserbåt og isbryter. Fartøyet het den gang D/S
Trygve.
– R/S 76 Ragnhild Schanche»
– Bygget i Risør i 1938 av Lindstøls Skips og Båtbyggeri
for Redningsselskapet.
– «Svanå»
– M/S Svanå, den gang M/S Svan, ble ferdigstilt ved
Moens Trebåtbyggeri i 1918 på bestilling av Frank
Olsen fra Fredrikstad. Treskøyta på 36,7 fot fikk
hjemmehavn på Hvaler.
– MS «Ternen»
– Er et kravellbygget trefartøy uten dreving. Fartøyet ble
bygget i årene 1944/45 ved Rød Båtbyggeri i Onsøy for
Hansen i Onsøy. Har gått som reketråler.
– MK «Trygge»
– Er en kravellbygget kutter på 48,6 fot fra 1931. Bygget
for Rokstad på Hopen i Smøla kommune.

Sak 4. Godkjenning av arbeidsprogram for 2019.
Forslag 1: Fra Viggo Kristensen
SKOGØY: Skape forståelse og engasjement for
fartøyvernet. NFF bør arbeide for å øke fartøyvernets
status og utbredelse i akademia. Ble vedtatt som punkt til
arbeidsprogrammet.
Forslag 2: Knut Alnæs, Hvaler: Arbeide for opprettelse av
nasjonalt fartøyvernsenter i Fredrikstad, Østfold, forutsatt
tilstrekkelig finansiering (utover 2018 nivå)
Forslaget ble vedtatt som punkt til arbeidsprogrammet
med 46 mot 26 stemmer, 8 blanke.
Sak 5. Godkjenning av budsjett for 2019.
Styreleder Morten Hesthammer orienterte kort om styrets
budsjettforslag. Styrets forslag til budsjett ble enstemmig
vedtatt.

Dag 2 Årsmøteseminar
Hovedpostene den dagen var.
1. Digital søknad til Riksantikvaren v Haavard Stavaas,
rådgiver Riksantikvaren.
2. Samarbeid mellom frivillige og profesjonelle aktører i
fartøyvernet. V. Viggo Kristensen, «SKOGØY»
3. «Fartøyvernets hus – hvordan ser det ut i dag?» Eilif
Gabrielsen, skipper «ANNA ROGDE».
4. Den kulturelle skolesekken Troms fylkeskommune.
Dag 3 Avslutningsdagen med besøk på Krigsminnemuseet i Narvik, besøk og omvisning ombord
på «Skogøy» og «Anna Rogde». Med lunch (fiskesuppe)
ombord på «Skogøy».

Sak 7. Valg av styre for 2019
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:
Leder: Morten Hesthammer «Faun» gj.valg 1 år
Nestleder: Kjetil Skogdalen «Enge gj. valg 1 år
Styremedlem: Per Inge Høiberg «Helgøya» gj.valg 2 år
Cecilie Juell «Skudenes» ikke på valg 1 år
Sverre Kallevik «Skogøy» ikke på valg 1 år
Atle Vie «Stord I» ikke på valg 1 år
Alexander Ytterborg «Ammonia» ny 2 år
Varamedlem Thorstein Halvorsen «Boy Leslie» ny 2 år
EN PRAT i kaffepausa må til. Knut Alnæs til høyre.

ANNA ROGDE ved kai i Narvik.

32

Livbåtdekket og akterdekk
med rekkverk 2018

33

SALGSOBJEKTER

«VED HOMLUNGEN» KR. 2500,-

«UT ÆLVA» KR. 1000,-

T-SKJORTER
DAME/HERRE KR. 200,CAPS KR. 150,-
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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 og
drift av MS «Hvaler»

John Eugen Arnesen har igjen donert en betydelig sum til Stiftelsen
D/S Hvaler. For to år siden støttet han våre arbeider med kr. 100.000.
Denne gangen ønsker John å være med å sikre at MS Hvaler får en
trygg oppstart i driftsfasen.
Som tidligere sjømann vet han at det er
viktig å ha solide ben å stå på i usikre
tider med utgifter til mange formål,
mens inntektene ofte først kommer litt
etter hvert. Her er John på hyggelig
besøk i aktersalongen og lunsj med
dugnadsgjengen. Stiftelsen DS Hvaler og

Hvalers venner takker også alle andre
som har gitt støtte til restaureringsarbeidene andre 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:

Riksantikvaren forhåndstilsagn for 2019
Borg Havn
JOTUN A/S
Verktøy og Maskin, Gressvik
John Eugen Arnesen
Gave fra Svenn Pedersens båre

850.000
100.000
Gratis malingprodukter til stål og treverk
Gratis verktøy for stål – og trearbeider
500.000
11.700

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
Bank nr. 1000 14 12952

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

