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MS Hvaler får profilen
tilbake

I løpet av sommer/høst har det skjedd mye med utseendet til MS Hvaler. Navn og masta er på
plass. Det samme er livbåtdavitene og den ene livbåten er plassert. I tillegg er tralverket over et
ferdig styresystem på plass.


ORIGINALBILDER
TIL SALONGEN

INNKALLING ÅRSMØTE
SIDE 3
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SPENNINGEN STIGER
Status i vårt mangeårige prosjekt nå, er at vi mener å ha et berettiget håp om å få til noen turer
sommeren 2020. Det kan bli over ferien, det kan bli noen få. Hvis, hvis….
Og vi tar noen forbehold, for allerede 10.01.1987 skrev Fredrikstad Blad at det var planer om å
starte drift året etter. Men det har skjedd mye i 2019.
Vi avsluttet gjenoppbyggingen
av forsalongen før sommeren,
og vi fullfører nå gjenoppbyggingen av midtsalong med
toiletter, postlugar og skipperlugar. Mast er på plass, davitene
er heist ombord, en livbåt er klar,
og styringssystemet er langt på
vei ferdig. El-arbeider er i god
gjenge, og arbeidene i maskinrommet og tilhørende systemer
går jevnt fremover. Snart er alle
rørsystemer på plass – alt dette
sier ikke lite om en fantastisk
dugnadsånd i planlegging og
oppfølging over svært lang tid!
Ja hele dugnadsgjengen leverer
en fabelaktig kvalitet; ikke minst
også et nydelig malerarbeid over
hele båten utvendig og innvendig.
Lista er selvsagt mye lenger, og de
som har fulgt oss i dette infobladet kjenner våre rapporter fra
dugnaden og vet hva vi snakker
om…
Så gjenstår det likevel mye før
vi kan legge fra kai og tøffe ut
Løpern mot Hvalerøyene, lage

våre skarpe bølger, høres på lang
avstand før vi kommer rundt
holmene. Det dreier seg om å
utstyre båten med redningsutstyr,
navigasjon- og kommunikasjonsmidler. Vi skal gjøre avsluttende
målinger for å sikre god motorfunksjon, og reverseringskassa
(giret) må overhales. Vi skal inn
i en sertifiseringsprosess med
Sjøfartsdirektoratet, og vi håper
å få lov til å gå med 70 personer
om bord.
Ikke minst er det et stort arbeid
som ligger foran oss denne
vinteren for å forberede drift.
Også der tar dugnadsgjengen tak,
og arbeidsgrupper er i gang.
Det lover godt!
Så fører vi en god dialog med
Fredrikstad kommune om gode
lokaler for en landbase på Isegran. I møte med ordfører Jon
Ivar Nygård var det hyggelig å
høre at god-viljen så absolutt
er tilstede. Vi håper sterkt at en
løsning kommer på plass i god tid
før sommeren.

Fokuset på etablering av et nasjonalt fartøyvernsenter på Isegran
styrkes også i disse dager, og på
nyåret skal det nye Viken fylkesting behandle forslag til
etablering. Vi har erfart at
fartøyvernsenter er et godt og
viktig tiltak for å ta vare på våre
flytende kulturminner, men
fylkestinget er bare et stopp
på veien før det forhåpentlig blir
innarbeidet i neste åre statsbudsjett! Vi skal være med og
heie på prosessen!
Vi får en aktiv vinter, og et aktivt
år 2020. Det blir spennende, og
det blir frydefullt! Men først skal
vi alle ha en fortjent ferie!
Vi ønsker alle våre lesere en riktig
god jul, og et godt nytt år!
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Bjørn Sandhaug 915 50 344, Eine Wiklund 909 10 575, Stein H. Johansen 466 40 752.
Redaksjonen avsluttet 15. juni 2019.
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KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

Originalbilder til aktersalongen
Aktersalongen om bord i Hvaler var ekstra forseggjort med flott listverk, kryssfiner og pen
belysning. Men det var også gjort ekstra hyggelig med innrammede bilder på veggene. Bildene var
innrammede fotografier med motiv som folk kunne hygge seg med å se på underveis mens de satt
på de staselige sofabenkene med oksehud, og kanskje en kaffekopp på det pene mahognibordet
som sto midt på gulvet. Ja, dette var 1. klasse.

OVERREKKELSE AV “PANORAMA”BILDET av Skjærhallen.
Fra venstre Knut Alnæs, Øyvind Lind

TEKST OG FOTO:
KNUT ALNÆS

Vi kjenner ikke til alle bilder som kan ha
hengt i salongen i årenes løp, men vi tror
vi nå er et steg nærmere å kunne si at
interiøret er innredet slik det var i 1948.
Og i denne sammenheng er veggpryden
viktig. For noen år tilbake mottok vi to
originale bilder i den originale innrammingen, nemlig av Gamlebyen sett fra
Isegran, og av seilskute liggende ved kai
på Gamlebysiden. I sommer ble jeg ringt
opp av Elisabeth Schrader som hadde
funnet to foto på loftet, hvorav ett innrammet. Det ene var et bilde av hennes
oldefar og Hvalers første skipper fra
1892, Hans Julius Schrader. Det andre
var et gammelt kopi av foto av hennes
bestefar Hans Ragnvald Schrader, som
overtok som skipper etter sin far Hans
Julius. Begge disse kan vi dokumentere
var veggpryd i aktersalongen.

Men det største og meget
spesielle bilde som prydet
store deler av akterskottet i
salongen manglet. Vi kjente
til et kopi, og fikk tillatelse
til å henge opp et kopi av
kopien, noe vi var svært fornøyd med.
Men så dukket det opp en informasjon i
sommer om at Petter Parmer i fergeselskapet Hollungen på Skjærhalden kunne
ha noen bilder liggende. Vi tok kontakt,
og det viste seg at han hadde oppbevart det originale store bildet i original
innramming. I tillegg et morsomt bilde
av Hvaler som bryter is i Holtekilen.
Det viste seg at bildene tilhørte Øyvind
Lind som var eier av selskapet som
kjøpte Hvaler båt og fergeselskap sent
på 1980-tallet. Petter Parmer hadde
for mange år siden avtalt å ta vare på
bildene – nå fikk vi lov til å ta dem med
til Isegran. En tirsdag tidlig i november
kom så Øyvind Lind til Isegran og etter

en omvisning i båten var han
krystall-klar: De bildene skal henge her!
Det var trampeklapp fra en samlet dugnadsgjeng, og Tom Bart Hansen pakket
bildene forsiktig inn og tok dem med
for nennsom restaurering av rammer og
passpartout. Det store bildet består av
to enkelt-bilder, begge signert fotograf
Sollem i Fredrikstad og montert som et
«panoramabilde» over Skjærhalden fra
1920-tallet. Om bildet av Hvaler som
isbryter skal henges opp i aktersalongen
vil vi vurdere nøye. Og fortsatt mangler
vi minst ett bilde, nemlig av badegjestene på Storesand. Kanskje kan vi
drømme om at det også kommer tilbake
til aktersalongen?
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Betraktninger fra året som er
i ferd med å gå over i historien
Året 2019 har vært et
begivenhetsrikt år. Ikke bare
har det vært stor fremdrift i
restaureringen, og deltagelsen
på dugnaden på tirsdagene
og onsdagene har satt nye
rekorder. Med 22 personer i
snitt.
TEKST OG FOTO:
PER-ARILD ANDERSEN

Men det har også vært stor deltagelse på
aktivitetene for å markedsføre båten vår.
Dessverre ble det ikke noe av Havnefestivalen på Skjærhallen, men pinseaften
8. juni stilte tre mann opp, i regnværet,
på Bygdedagen som ble avholdt på Kystmuseet Spjærøy. Publikum sviktet ikke
og vi fikk presentert oss på vanlig måte
og også solgt både bilde og t-skjorter.
TALL SHIPS RACES
Årets høydepunkt må vi si var Tall Ships
Races. En dundrende suksess med værguder som var med oss begge dagene
vi holdt åpen båt. Vi fikk rekord salg på
nær 60 t-skjorter og 14 caps, samt våre
nye postkort og konvolutter med frimerke av MS Hvaler som er stemplet med
eget stempel lagd av Posten. (se bilde
under profileringsprodukter på egen
side i bladet) Dette er gangbar valuta
innenlands og et ledd i å få til et eget
poststempel ombord i MS Hvaler når vi
går i drift, forhåpentligvis i 2021. Med
eget postkontor ombord vil nok dette bli
en tilleggsattraksjon til alt det andre som
vi kan vise til i fremtiden.
Tilbake til Tall Ships Races. En suksess
kommer ikke alene, og ting gjør seg ikke
sjæl som det heter, når 28 dugnadsmedarbeidere og medlemmer av venneforeningen stiller opp og bruker 202
timer på disse to dagene pluss noe tilrigging dagen før, ja, da blir jeg imponert.
Og i tillegg til den entusiasme som er
tilstede de to siste ukene før TSR med å
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“DAMEGRUPPA” i ferd med å montere frimerkerammer. Fra venstre Eva Blekken,
Kristine Hval Blekken og Heidi Ohemichen.

EN LITEN PUST I BAKKEN under monteringen av frimerkerammer.

rydde og gjøre båten vår ship shape. Alle
bidrar. Noe som lover godt i fremtiden.
RAMMER TIL NORDISK
FRIMERKEUTSTILLING
Vi har greid å opparbeide et samarbeid
med Norges Filatelistforbund og for
tredje gang er vi med på å montere og
ta ned rammer til en Nordisk Frimerkeutstilling. Dugnad dette også. 24
dugnadsmedarbeidere stilte opp i 2
dager. Og med kr 250,-/time og 202,5

timers innsats ble det noen penger rett
i kassa denne gang også. Fenomenal
oppslutning.
EPLEFESTIVALEN
er ikke nevnt, men vi var der i år også.
Bestandig hyggelig å være på Rove og
samarbeid med Hagelaget som står
som arrangør. Fint vær og godt besøk
på vår stand. Og fire mann holdt grep
om publikum som handlet eller ville
vite hvordan restaureringen går. Og, i all

beskjedenhet, vi får mye skryt for den
jobben som gjøres med å få MS Hvaler
ut i sitt rette element.
DUGNADSARBEID
MS Hvaler trenger masse dugnadsarbeid i fremtiden når vi går i drift.
Planleggingen har allerede startet,
noe som fremgår i Stiftelsens leders
lederartikkel på side 2. Derfor ønsker vi
oss flere dugnadsmedarbeidere, enten
til vedlikehold eller til å bidra med å
drifte båten på turer osv. Det er ikke
bare kvalifisert mannskap vi trenger.
Vi trenger det også, som maskinpasser,
skipper og lettmatroser med sertifikater.
Men vi trenger også deg som kan bidra
med løpende vedlikehold. Og være
«ukvalifisert» på turer som salg-, ryddeog serveringspersonale m.m. Det er
her venneforeningens 500 medlemmer
kommer inn. Meld deres interresse.
Vi ser allerede nå at tidens tann tærer
på båten fra det ene året til det andre.
Det blir nok å gjøre i årene fremover.
Og med den entusiasmen som legges
til grunn er jeg trygg på at båten vil
«skinne» hver vår når den stevner ut
elva og ut i områdene som den kjenner
så godt. Har du lyst til å være med å
bidra så ta kontakt med undertegnede.
Kan du ikke på dagtid så vil vi få til
et «kveldsskift» hvis interressen blir
stor nok. Ingen er for gamle til å delta
og nesten ikke for unge heller. Vi har
dugnadsmedarbeidere som er over 80
år. Og vi er alle unge til sinns.
KALENDER 2020
En ting til jeg må nevne er vår kalender
for 2020. Vi har lagd kalender i flere år
nå og var litt usikre på om vi skulle lage
en til. Men Eine Wiklund kom med
et forslag som resulterte i bilde av alle
båtene som har vært i Hvalerselskapets
eie fra 1892 til 2001. Vi har noen igjen
og har du ikke skaffet deg den så ta
kontakt med undertegnede. Eller du
kan kjøpe den på Kiwi Vesterøy eller
Kiwi Skjærhallen. Se også på siden for
våre profileringsprodukter.
Da takker jeg for i år og ønsker
dugnadsgjengen og venneforeningens
medlemmer en riktig God Jul og
Et Godt Nytt År.

Restaureringsarbeidet
høsten 2019

Det ble sen sommerferie på dugnadsgjengen i år. Årsaken
var at vi ville ha båten mest mulig presentabel til Tall Ships
Races.
TEKST: STEINAR HAUGSTEN
FOTO: THOR WILLY ERIKSEN

Og det var en stolt gjeng som kunne
vise frem Hvaler til åpningen av seilskutefesten den 11. juli med blant annet
ferdig lakkert brofront, montert mast
og til og med Hvalerskiltet i messing
på plass. Og det begynner for alvor å
likne den gamle Hvalerbåten nå, ført
tilbake til sik den var i 1948
For nå er det mest finarbeid inne som
står igjen før vi kan ta vår første prøvetur forhåpentlig sommeren 2020.
For hva har vi så gjort det siste
halvåret?
Ankerkjettingen er kontrollert og
godkjent av Engelsviken Slip, sentralvarmeanlegget i hele båten er nesten
ferdig hvor Torp mekaniske har gjort
en stor jobb, putene i forsalongen er
ferdigsydd og montert og davitene til
livbåtene er nå klare for montering
etter mange runder med kutt og sveis.
Skinner, kjetting og vaier til styringa
er montert, en stor og litt komplisert
jobb. Beslag og støtter for benker

er laget og klare for montering og
trallverket over styringsanordningen
akter monteres i disse dager.
Det pusses og males kontinuerlig både
av stålkonstruksjoner og trekledninger
Det største arbeidet som imidlertid er
utført dette halvåret er i maskinrommet. Her er det montert påfyllingsrør
til dieseltank og smøreoljetanken,
lensesystemet er ferdig, rørsystem for
tømming av kloakktankene er koplet
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og brannslokkingsanlegg er montert.
Maskinistene våre har montert og
trykktestet kjølevannsystemet på motoren og motoren er ferdig skrudd sammen
før en siste kontrollmåling av veivakselen før motoren er klar for oppstart.
Fremover nå skal sikkerhetssystemer
kjøpes inn og monteres så som flåter og
redningsvester. Manøversøyle skal lages
og skipperlugar, postkontor og toaletter skal gjøres ferdig. Benker både på
akterdekk og i midtsalong skal lages og
monteres og det gjenstår fremdeles en
del malingsarbeider. Montering av det
elektriske anlegget i midtsalongen står
også igjen. Det gjenstår også et betydelig
arbeid i maskinrommet
Hvalerbåten er på nytt pakket inn for
vinteren og men når vi fjerner presenningene til våren håper dugnadsgjengen
å vise frem en ferdig båt etter 25 års
restaurering. Hva skal vi finne på da. Jo
da er det planlegging av driften av båten
som står for tur, et arbeid som nå gjøres
parallelt med sluttspurten om bord. Det
skal også bli moro.

Per-Arild oljer brofronten under oppsyn av Arne Olsen.

Jan Wangberg Leif Vegelbo jobber med tralverket på akterdekket.

Thore Haraldsen finpusser den nye eka.

Jan Fagernes legger siste hånd på styrearrangementet i styrhuset.
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Gunnar og Ronny klargjør livbåtdavitene.

Styresystemet på MS Hvaler
Da hvalerbåten ble bygd på FMV i 1892 var det ikke noe styremaskin som det er på dagens
båter. Alt foregikk manuelt. At det kunne være slitsom å stå til rors av og til er det nok rimelig å
anta. Men la oss gå igjennom styresystemet slik det var og er arrangert så man kan få et bilde av
hvordan det fungerte.
TEKST: TORGIL JOHNSEN
SKISSE: ARNE OLSEN

Vi starter i styrhuset hvor skipperen skal
stå og styre båten. Her står rattet som er
festet til brodekket med gjennemgående
bolter. SE SKISSE På rattet (1) er det
en kabelar( 2). En kabelar er en skive
med spor for kjetting slik at når man
dreider på rattet så drar man kjettinge
vekselvis mot styrbord eller babord.
Fra kabelaren går kjettingen ned til en
vertikalt stilt lederull( 3) på hver side
av rattet. Disse er også festet til dekket
i styrhuset med gjennemgående bolter.
Derfra går kjettingen( 4) gjennom et
rør ut til en ny lederull( 5) som er
plassert i rommet for lanternene stb. og
bb. Disse er horisontalt plassert. Derfra
går kjettinge akterover i en trerenne på
brodekket. Omtrent midt i rennen er
kjettingen festet til en strekkfisk, og i
den andre enden av strekkfiske er det
festet en wire som sørget for den videre
forbindelsen.I akterkant av brodekket er
det en ny lederull med en rørforbindelse

på skrå ned til akterdekket. Her står det
nok en lederull med et rør som går hele
veien langs dekket frem til den siste og
5te lederullen som fører wieren frem
til styresegmentet. Styresegmentet er et
segment som sitter fastspent på roraksen
og som styrewire er festet til fra vekselvis
stb. og bb, og som sørger for at roret
svinger når man svinger på rattet.
Hvor mye av dette var inntakt da
stiftelsen overtok båten. Svært lite. Vi
hadde et par lederuller, en del av rorsegmentet og rattet. Manglende lederuller
og nytt rorsegment ble bestilt og tilvirket
på Jotne, mens rør og klammer ordnet
vi selv.
Dermed skulle alt være klart for montasj
trodde vi. Men som vi har erfart så
mange ganger før så støtte vi på problemer. På kabelaren sto dimensjonen på
kjettingen så den skulle være grei å få tak
i trodde vi. Men der tok vi grundig feil.
Kjetting av den dimensjon vi skulle ha
var for lengst ut av produksjon. Vi tok
kontakt med alle som kunne tenkes å

ha en slik kjetting både her hjemme og
i utlandet uten resultat. Hva gjør man
da. Vi måtte bytte kabelar. Rattet ble tatt
i land, den gamle kabelare fjernet og en
ny innstallert, og kjetting som passet til
den nye kabelaren ble innkjøpt. Men
problemene stoppet ikke der. Det viste
seg at roret slo 40 grader til bb og bare 30
til stb. Slik kunne vi ikke ha det.Dermed
måtte vi ned til roret hvor stopperne
som begrenset rorutslaget sto. Stb. stopper ble modifisert slik at utslaget ble likt
til begge sider og stopperne som sto på
akterdekket kunne monteres. Disse var
forøvrig også tilvirket på Jotne.
Endelig i uke 39 kunne rattet, kjettinge,
strekkfisk og styrewire monteres. Nå
lystrer roret når man vrir på rattet og
nok en oppgave er fullført takket være
en iherdig og tolmodig dugnadsgjeng
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Ser etterlengtet lys
i horisonten

Hvaler-gjengens leder, Knut Alnæs (70), ser lys i horisonten. - Joda, det nærmer seg. Om et års tid
tror og håper jeg vi er veldig nær den store dagen da «M/S Hvaler» kan kaste trossene.
Men erfaringen har lært meg at det er vanskelig å spå. Ting tar ofte litt lenger tid enn man tror
- og vi har fortsatt noen krevende prosesser foran oss. Det sier mannen som har stått til rors for
prosjektet siden 2013.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Knut kom inn i miljøet rundt Hvaler i
2000. Da primus motor Ottar Blekken
døde overtok Per Arild Andersen, som
etter hvert overtalte Knut Alnæs til å ta
over stafettpinnen. Siden 2013 har han
stått til rors og manøvrert prosjektet
med sikker hånd.
Nå har vi kommet dit at vi er i ferd med
å se på driftsopplegget når Hvaler settes
i trafikk. I tillegg blir det en del jobb
med å få de nødvendige sertifiseringene.
Og det betyr jo at vi har kommet ganske
langt, sier sjefen.
Lærerikt
Knut Alnæs født i Oslo, men er
oppvokst på Kråkerøy hvor også bor i
dag. Han har alltid hatt nær
tilknytning til sjøen. Familien hadde
hytte på Hestehella på Hvaler. Der ble
det både bading, fiske, båtliv og alt det
som hører med i sommerhalvåret i
Hvaler-skjærgården.
Knute er utdannet fysioterapeut.
Han drev egen klinikk både i Halden
og i Skjeberg før han etter hvert hoppet
over til Fredrikstad kommune.
Her ble det forebyggende helsearbeid,
bedriftshelsetjeneste før han endte
opp som leder for kommunenes HMS
(Helse, Miljø og Sikkerhet) avdeling.
Han hadde med andre ord ingen
teknisk bakgrunn da han tok fatt på
Hvaler-prosjektet.
-Men jeg må innrømme at jeg har lært
et og annet i løpet av de snart 20 årene
jeg har vært involvert her. Mange svært
dyktige fagfolk med forskjellige
profesjoner har blitt bitt av Hvalerbasillen. De har bidratt og bidrar forsatt
8

SER LYSET: Knut Alnæs har vært med i «M/S Hvaler» prosjektet siden 2000. Fra 2013
har han vært leder. Om et års tid tror og håper han at restaureringsarbeidene er unnagjort.

FULL AKTIVITET: Alle malingspannene
sier sitt om at det for tiden er full aktivitet
ombord i «M/S Hvaler»

STJÆRNELAG: Knut fremhever innsatsen
og kompetansen i dugnadsgjengen. 
Et skikkelig stjernelag, i følge sjefen.

til at vi nå begynner å se enden på
denne fasen av jobben. For meg har det

vært utrolig spennende og lærerikt. På
mange måter en ny verden, sier Knut.

Mange timer
- Hvor mange timer som har gått med
til denne hobbyen tør jeg ikke tenke
på. Men når man driver med noe som
er meningsfullt og som man liker er
jo ikke det noe problem. Dessuten er
jeg så heldig å være gift med ei dame
som også i stor grad er interessert i det
samme. Nylig var hun i Kristiansand
og deltok på et seminar hvor temaet
var fartøyvern. Det sier jo litt. Hadde
ikke kona vært såpass interessert hadde
vil vel endt opp med at jeg måtte ha
valgt mellom henne og «M/S Hvaler»,
humrer Knut.
 Men det er ikke bare meg som har
lagt ned mange timer. Tar vi et grovt
overslag snakker vi nok om 150.000
timer totalt sett. Tar vi utgangspunkt
i en timepris på 200 kroner havner jo
dugnadverdi på rundt 30 millioner.
Det er nok ikke langt unna sannheten,
mener Knut.
Riksantikvaren, en ressurs
Riksantivaren har vært og er tungt inne
i Hvaler-prosjektet.
-Rent økonomisk har fått rundt 15
millioner er i støtte fra Riksantikvaren.
I tillegg har vi fått rundt 5 millioner i
annen offentlig støtte, blant annet fra
Østfold fylkeskommune, Fredrikstad
kommune og Hvaler kommune.
-En ting er jo den rene økonomiske
støtten. At vi har hatt og har tilgang på
Riksantikvarens støtte og veiledning
har nesten vært et «must» for oss.
Riksantikvaren er ingen stor stygg ulv.
Tvert i mot. For oss har han vært en stor
ressurs, sier Knut Alnæs.
 Når det gjelder ressurser vi ha dratt
veksler på kan jeg sikkert nevne mange,
men jeg kommer ikke utenom Eine
Wiklund. Den tidligere «M/S Hvaler»
skipperen har et skarpt hode og en
fremragende hukommelse. Sammen
med gamle fotografier har det har gitt
oss verdifull informasjon når selv små
detaljer skal gjenskapes, sier Knut.
-Når det gjelder bidragene fra Riksantikvarten har vi rapporteringsplikt. Akt
som blir gjort må dokumenteres. Det
gjelder både det praktiske arbeidet og
kostnadene. At det fungerer slik oppleves også som en trygghet fra vår side,
påpeker Knut.

PÅ BRUA: Knut tørrtrener på å stå til rors på brua

MANGE TIMER: Her har Knut Alnæs og de andre i dugnadsgjengen tilbrakt mange
timer. Knut anslår at dugnadsinnsatsen til nå har vært på 150.000 timer. Til en verdi av
rundt 30 millioner kroner.

Stor interesse
Gjennom prosessen har ildsjelene
rundt «M/S Hvaler» opplevd en stadig
økende interesse rundt det som skjer
med båten.
 Ja, det er mange som lurer på når vi
skal kaste loss. Som sagt, sensommeren
neste år er forhåpentligvis et realistisk
mål.
- Opplegget blir at vi arrangerer rene
charter-turer, men vi håper også at
båten i stor utstrekning vil bli brukt i
undervisningøyemed i skolene. Vi har
planer om en historisk rute.

Fra Sarpsborg, ut elva og ut til
Hvaler-skjærgården. Det blir skikkelig lokalhistorie og bør være noe for
skoleverket, mener Knut.
- Avslutningsvis vil jeg også trekke fram
det nære samarbeidet vi har hatt med
Maritimt senter her på Isegran.
-Mitt håp og ønske nå er at framdriften går som planlagt fram til oppstart
av «M/S Hvaler». Dessuten har jeg
et tilleggs ønske. Det er at Isegran får
status som Nasjonalt Fartøyvernsenter.
Går det i lås er det all grunn til å rope
«Skip o`hoi», avslutter Knut Alnæs.
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M/B «Hvaler» i mars 1949
Noen få kommentarer kommer her. Hva de skulle bruke sanden de lastet på Nordre til vet jeg
ikke. Jeg registrerer at «strømmen» kom til Ed i mars 1949. Det husker jeg godt. Det var som et
eventyr. Jeg var 101/2 år og husker at jeg løp fra kjeller til loft og tente på lyset. En utrolig
opplevelse. Jeg merker meg også at Lorang er ferdig med kystskippereksamen i mars 1949.
Han var og ble en viktig, stødig mann for Hvalerselskapet. Det er svært få passasjerer denne
måneden. Rutebåtene var eneste forbindelse med fastlandet. Båten måtte gå ruta.
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Tirsdag 1. mars
Nordlig bris, klart, minus 6 grader.
Vi går kinotur. Vi hadde 9
passasjerer til byen og det samme ut.
Stiv kuling fra nord på turen ut.
Onsdag 2. mars
Nordlig firsk bris, klart fint vær.
Lite passasjerer. Vi tar ombord sand
på Nordre Sandøy. Lite passasjerer
og last utover.
Torsdag 3. mars
Nordlig bris, klart, kaldt vær.
Gunnar Knoph ble ferdig med å
legge inn lyset i går (Hjemme hos
oss på Kilemyra!!)
Fredag 4.
Nordost bris, klart, kaldt, minus
6 grader. Vi laster sand på Nordre
Sandøy. Lite passasjerer og last.
Lørdag 5.
Nordost bris, klart, minus 12 grader.
Det kaldeste vi har hatt i vinter.
Lite trafikk opp, men bra ut.
Søndag 6.
Nordost bris, litt snø, minus 5 grader.
Mandag 7.
Norost bris, klart, minus 4 grader.
Litt flere passasjerer til byen enn
vanlig. Få passasjerer ut og lite last.
Tirsdag 8.
Nordlig bris, klart, fint vær på formiddagen. Det ble overskyet om
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aften. Vi hadde 20 passasjerer til
byen, men bare 6 ut. Vi måtte innom
alle brygger, unntatt Nordre Sandøy.
Onsdag 9.
Nordost, frisk bris, klart, minus 4
grader. Det er svært lavt vann.
Lite passasjerer og last.
Torsdag 10.
Nordlig, svak vind, fint klart vær,
minus 4 grader om morgenen.
Det er varmt i solen om dagen.
Vi får strømmen kl 17 (Rønning
kom kl 16.39 og det var fint.
Vi satte på alle lys og varmtvannstank. Alt virket bra.)
Fredag 11.
Stille klart, minus 4 grader.
Lite passasjerer og last.
Lørdag 12.
Sørvest bris, dreiende sydost, litt snø
og sludd om aften. Lite passasjerer
og last.
Søndag 13.
Sørvest kuling, snø og regnbyger.
Mandag 14.
Nordvest bris, delvis klart. Det var
bra med passasjerer til byen,
men få ut.
Tirsdag 15.
Nordvest bris, delvis klart, minus
2 grader om morgenen. Varmt på
dagen. Vi hadde 7 passasjerer til byen
og 4 ut igjen. Vi var i Gravningsund
kl 2345. La oss på Nordre Sandøy.

Onsdag 16.
Nordlig bris. Pent vær, minus 5
grader. Vi laster sand. Lite passasjerer
og last begger veier.
Torsdag 17.
Still, klart, minus 2 grader. Varmt
på dagen. Iversen skraper og oljer
utenbords. Vi andre har fri.
Fredag 18.
Nordlig bris, pent vær, lite passasjerer, men mye last utover, for 213 kr.
Lørdag 19.
Stille klart, fint vær, minus 2 grader.
Lite passasjerer til byen, men mange
utover. Iversen reiste hjem med
«Vesterø».
Søndag 20.
Stille klart fint vær.
Mandag 21.
Skiftende bris, sludd og regn. Lite
passasjerer, lite last. På veien ut
løsnet en del tråd inne i generatoren.
Vi stoppet i Bølingshavn, men fant ut
at vi kunne kjøre videre.
Tirsdag 22.
Sydvest kuling med regn på
morgenen, men på ettermiddagen
gikk vinden nordlig og det klarnet.
Vi går ruten. Vi hadde 12 passasjerer til byen og 8 passasjerer utover.
Ankom Gravningsund kl 2340.
Arne Arnesen gikk hjem fra
Bølingshavn i aften. Han hadde
influensa i sterk grad.

Mannskap
til MS Hvaler
Restaureringen av MS Hvaler nærmer seg slutten,
og det er håp om at båten skal kunne være i drift
fra neste sommer.
Onsdag 23.
Vestavind, pent vær. Lite passasjerer og last.
Torsdag 24.
Stille, klart, fint vær. Alle mann
fri.
Fredag 25.
Nordlig bris, pent, klart vær. Vi
går bare med tre mann. Arnesen
er syk. Lite passasjerer og last.
Lørdag 26.
Stille, klart, fint vær. Lite passasjerer til byen, men flere ut.
Iversen gikk i land om aften.
Lorang er ferdig med skolen og
begynner på mandag. Vi ankom
Ed 1715. (Det tidligste vi har
ankommet Ed)
Søndag 27.
Stille klart fint vær.
Mandag 28.
Sydvest bris, pent vær. Lite passasjerer og last.

TEKST: BJØRN SANDHAUG OG EINE WIKLUND

Hvaler som er bygget på FMV i 1892 som B.nr 29 var opprinnelig
utstyrt med en dampmaskin, men fikk i 1948 installer en dieselmotor.
Denne motoren er byttet ut med en nyere utgave.
Båten gikk i passasjertrafikk mellom Hvalerøyene frem til 1976,
men da fastlandveien kom forsvant behovet for Hvaler.
Flere var interessert i å bevare båten, men alt falt i fisk helt til stiftelsen
overtok den i 1993. I 1996 ble Hvaler flyttet til Seut-verkstedet hvor
restaureringsarbeidet pågikk til 2013.
Båten ble deretter slept til Engelsviken Slip hvor motoren ble justert og
festet. Hvaler ligger nå på Isegran.
Hva skal båten brukes til? Det vil selvsagt ikke være behov for fast trafikk
til Hvalerøyene slik det engang var. Det vi ser for oss er opplevelsesturer
en til tre ganger i uken i sommermånedene, og ellers hvis noen vil leie den
til firmaturer etc.
Men det trengs mannskap til dette. Det vi har behov for er skippere
(kystskippersertifikat med min. D5 + Roc radiosertifikat).
Maskinpassere, som må ha Maskinpassersertifikat eller annet
kvalifikasjonsbevis. I tillegg må man ha grunnkurs i sikkerhet
+ krisehandtering av passasjerer.
Lettmatroser, disse må også ha grunnkurs i sikkerhet + krisehandtering
av passasjerer. Felles for alle er at de må ha gyldig helseattest.

Tirsdag 29.
Stille, klart, fint vær. Vi går
tirsdagsruten. Vi hadde 16
passasjerer opp. Det var generalforsamlig i Hvalerselskapet.
Arnesen begynte i dag.

Dersom det er noen som kunne tenke seg å være med på dette, så ta
kontakt med:

Onsdag 30.
Vestlig bris, pent vær.
Lite passasjerer og last.

Båten ligger på Isegran, og der er det dugnad hver tirsdag fra kl.09.00
til kl.14.00 så det er bare å stikke innom og slå av en prat.

Torsdag 31.
Stille, tåke på morgenen.
Alle mann fri.

Eine Wiklund, tlf: 909 10 575.
Torgil Johnsen, tlf: 906 82 908.

Vil du vite mer om båten kan du gå inn på vår Facebook side:
Stiftelsen D/S Hvaler, her vil du finne masse stoff.
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Fartøyvernsenter i Fredrikstad?

Ja, det heier vi på! Vi som har gjenreist denne skuta trekker på årene, snart må noen overta ansvaret,
jobbinga, utføre nødvendige beregninger og konstruksjoner. Noen må drifte båten, forhåpentlig i
mange år framover...
TEKST: KNUT ALNÆS

Slik er situasjonen i alle tilsvarende
prosjekter. Noen fatter en interesse
og gjennomfører et prosjekt, men
kunnskapene om arbeidsmetoder,
ferdighetene i bruken av håndverktøy,
materialvalg, hva som er «shipsminded» for den aktuelle tidsperioden, - ja
dette kan bli tapt med de generasjonene
som blir borte etter hvert. Hvis ingen
yngre tar opp hansken, lytter og lærer,
og ikke minst praktiserer!
På Isegran har vi 9 båter som Riksantikvaren har ført opp på sin liste over
verneverdige fartøy. I hele det nye Viken fylke finner vi rundt 60 båter som er
på «vernelista». Det er dette vi kaller
vår «flytende kulturarv» i Viken. Og det
både burde og kunne vært flere!
I 1996 bestemte Stortinget bl.a. etter
sterkt påtrykk fra Norsk forening
for fartøyvern, at det skulle etableres
nasjonale fartøyvernsentre. Disse skulle
utvikle seg til å bli i stand til å ta vare på
den kompetansen som er nødvendig
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for at kulturarven til sjøs ikke skulle
gå tapt. Noen skulle ha ansvar for
tre-båter, noen for stålbåter. Det ble
slike sentre på Bredalsholmen i Kristiansand, Norheimsund i Hardanger,
og Gratangen i Troms. Oslofjorden var
foreslått, men her fant man den gang
ikke et egnet sted. I hele dette langstrakte landet vårt har vi altså kun tre
sentre der tradisjonshåndverk holdes
systematisk i hevd! I arbeidene med
HVALER har vi kunnet trekke gode
veksler på fagfolk både fra Hardanger
og Kristiansand når vi ikke selv, eller
andre lokalt rundt oss, har kunnet gjøre
jobben «på gamlemåten».
Vi tenker at tiden nå er inne for å
etablere et slikt kompetansesenter på
Isegran i Fredrikstad. Maritime Center
Fredrikstad har gjennom mange år
befestet sin stilling her, med bygging,
vedlikehold og restaurering av trebåter
som sitt spesialfelt. Og et fantastisk miljø er skapt på øya for store og mindre
båter. Maritime Center Fredrikstad er
et aksjeselskap med daglig leder Erlend

Arntsen Dahle i spissen. Han ser frem
til å være med i en slik utvikling.
For kort tid siden møtte vi ordfører
Jon Ivar Nygård, kultursjef Ole-Henrik
Holøs-Pettersen og etatssjef bygg og
eiendom Voica Imrik. De ga meget
sterkt uttrykk for at de alle hilser et
nasjonalt fartøyvernsenter velkommen
på Isegran, og ønsker å legge til rette for
dette sammen med Østfold fylkeskommune og Borg Havn. Ordfører Nygård
var klar i sin tale da han sa at den
maritime og kystkulturelle aktiviteten
på Isegran skal stå i fokus, og at andre
aktiviteter ikke må fortrenge denne
kjernevirksomheten på øya.
Også i Østfold fylkeskommune er man
positive, og det nye fylkestinget for
Viken skal ta stilling tidlig på nyåret.
Vi ser frem til at det snarest mulig blir
etablert regionalt eller helst nasjonalt
fartøyvernsenter på Isegran. Skal det bli
et nasjonalt senter, må finansieringen
inn i neste statsbudsjett, og en samlet
«Østfoldbenk» støtte dette. La oss
«heie» dem fram!

Celebert besøk fra Oslo

LYDHØR FORSAMLING i aktersalongen hører Bjørn Sandhaug og Arne Johansen fortelle om MS Hvalers historie.

TEKST: ARNE JOHANSEN
FOTO: LEIF VEGELBO

Mandag 2. september fikk vi besøk av
nær 20 medlemmer fra Nordstrand
Dampskipselskap DA. Dette er en
gruppe tidligere skipsmeklere med
åpenbar interesse for det maritime
miljø. De ønsket å se det som foregår
på Isegran; spesielt MS Hvaler og
slepebåten Fix.
Fire av dugnadsgjengen vår tok i mot

dem (Eine Wiklund, Arne Johansen,
Leif Vegelbo og Bjørn Sandhaug).
Gjestene fikk straks god kontakt med
vår skipper Eine Wiklund. Etter en
kort presentasjon ble båten inspisert, og mange spørsmål ble besvart.
«Damperne» fra Nordstrand var
tydelig imponerte over det arbeidet
som er nedlagt gjennom år av
dugnadsgjengen vår.
Vi fra dugnadsgjengen sammen med
Knut Sørensen fra Borg Havn ble

invitert til lunsj, men som vanlig var
det ingen av oss som hadde tid til det,
men veldig hyggelig omtanke.
Tilslutt ble det ytret ønske om å
komme tilbake når Hvaler er i drift,
og det er selvfølgelig bare hyggelig fra
en så interessert og hyggelig gjeng.
Som takk for besøket overførte de
kr 1.000,- til oss. Veldig hyggelig og
omtenksomt.

Eine Wiklund viser motoren

13

Restaurering av Jakt Jelse
Fartøyet som trolig kan bli verdens eldste seilende skip restaureres nå på Isegran i Fredrikstad.
Jelse ex Jelsa ex Jelse er bygget et sted på Østlandet i 1766-67. Fartøyet restaureres nå på Isegran i
Fredrikstad og vil bli satt i stand som seilende fartøy anno 1898.
TEKST: KNUT SØRENSEN
FOTO: KNUT SØRENSEN

Restaureringsprosessen foregår
gjennom et samarbeide mellom
undertegnede som er eier av fartøyet, Riksantikvaren, Hardanger
fartøyvernsenter og Maritime Center
Fredrikstad A/S.
Frem til noen få år tilbake trodde vi
at Jelse var bygget i Ryfylke rundt
1840-45. Fartøyet er i dag av typen
Ryfylkejakt og nært beslektet med den
mer omtalte Hardangerjakta. Undertegnede overtok båten i 2005. Det ble
opprettet kontakt med Riksantikvaren
og det viste seg som vanskelig og få
gjennomslag for midler til restaurering.
Dette som følge av at det allerede var
satt i stand mange fartøyer av denne
typen og at deler av historien manglet. Undertegnede reiste til Ryfylke
sammen med den Engelske skipsjournalisten Holly Hollins. Vi var heldige
og fikk bo om bord på Brødrene af
Sand som er en tilsvarende jakt som
Jelse, men noe større. Etter noen
dager hadde vi ikke kommet særlig
langt i historieletingen og det så slett
ikke så lyst ut. Ved en tilfeldighet og
via programmet Norge rundt husket
jeg at det var en Bødker som holdt
til ved Israelsneset mellom Sand og
Jelsa. Når dette skiltet dukket opp i
veikanten tenkte vi at det kunne være
en artig greie og kjøpe med et par
tretønner hjem. Når vi kom ned til
gården som lå ved fjorden der traff vi
på en artig og imøtekommende mann
som het Trygve Høivik. Han inviterte
oss ned til fjorden hvor han hadde
et naust som var innredet nærmest
som et privat museum og det var
også et forsamlingslokale som Trygve
leide ut. Det var også mange flotte
skuteportretter i lokalene og et av
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Portrett av Jelse fra 1898.

målene for vår ekspedisjon var å lete
etter et skuteportrett av Jelse som vi
hadde hørt fra tidligere eier at skulle
eksistere, men så langt uten resultat.
Når vi nå spurte Trygve om han
kjente til dette fikk vi umiddelbar
respons, og han fortalte at dette
portrettet hadde han lånt ved flere
anledninger, og at det hang på veggen
hjemme hos datteren til en tidligere
eier Edith Høivik. Det ble tatt kontakt
pr telefon og allerede etter et par timer var vi hjemme hos eieren og fikk
avfotografert Skipsportrettet.
Dette ble på mange måter gjennombruddet for historikken til fartøyet.
Edith fortale om sin far og hans
bror som hadde skiftet etternavn til
Slettebø da de hadde flyttet. Bjørn
Slettebø som broren til Ole Høivik
hete var fortsatt i live.
Vi tok nok en gang kontakt på telefon
og fikk en avtale med Bjørn dagen etter da han gjerne også ville ha med sin
datter. Bjørn var den siste skipperen
om bord som drev Jelse i kommersiell
drift frem til 1966. Han fortalte mye

om frakt av sand, grus, ved, tønner
og livdyr som sauer og kveg rundt i
fjordene. Jelse er nok en av svært få,
og om ikke det eneste som har seilt i
kommersiell fart gjennom 200 år.
Som sagt så ble dette et gjennombrudd på mange måter, selv om deler
av historien fra tidligere tider var
kjent blant annet gjennom et Bilbrev
utstedt av Sorenskriveren i Stavanger
datert 1861. Dette er det første sikre
dokumentasjonen som er skriftlig.
Jelse gjennomgikk en større ombygging hos Brødrene Straumberget,
og vi er i dag sikre på at fartøyet ble
ombygget fra Klink til Kravell og fikk
dekk og dagens type rigg montert.
Vi har i dag både skipsportrettet og
et målebrev fra 1904 som bekrefter
dette.
Som sagt var det vanskelig og finne
tidligere historikk før 1860 selv om
det fantes spekulasjoner lokalt litt
lenger bakover til ca 1840-50 men
dette var ikke sikre kilder.
Vi sto ovenfor et vanskelig valg og
Riksantikvaren viste skepsis til å

bidra økonomisk. Hva skulle vi nå
gjøre videre? Vi kunne jo ikke hogge
opp båten sånn uten videre og en del
av avtalen med tidligere eier Reidar
Simonsen som vi skal komme tilbake
til var jo å bevare fartøyet som et flytende kulturminne med hjemmehavn
på Isegran.
Etter nye samtaler med Riksantikvaren ble det avtalt at vi i alle fall
skulle forsøke å bestemme alder på
det eldste byggematerialet om bord.
Vi kontaktet NTNU i Trondheim og
bestilte oppdraget, noe som de var
veldig entusiastiske til, men vi måtte
ta ut skiveprøver av orginalmaterialet
om bord. Bare tanken på å skjære i
stykker flotte bunnstokker som var
inntakt akter smakte jo litt dårlig.
Men så kom jeg på tanken av at ved
en større reparasjon på Læsø i Danmark ca 1985 hvor kjølen og en del
bunnstokker og Kjølsvinet ble fornyet
var en av de gamle bunnstokkene med
Reidar hjem til Isegran. Denne var lagret i et kott i annen etasje ved verkstedbygget. Vi tok frem bunnstokken og
skar noen tynne skiver tvert gjennom.
Disse ble sendt til Trondheim for
annalyse, og når svaret kom noen uke
senere bli vi vel alle litt «relegiøse»
Prøvene viste at ytterste synlige årring
var datert til 1742, og ikke nok med
det, tømmeret var felt på Østlandet.
Var dette virkelig mulig? Det ble som
følge av dette avholdt et seminar på
Isegran hvor ikke bare ekspertise fra
Norge, men også Sverige og Danmark ble innkalt. Spørsmålet ble jo

Jelse under oppbygging på Isegran.

nå også hva fagmiljøene ønsket å
gjøre med fartøyet? Ikke alle ville ha
et seilende fartøy og noen ville gjøre
en arkologisk «utgraving» av fartøyet
for deretter flatpakke det og legge det
på magasin. Vi ble også av en ledende
fagperson fra Stavanger beskyldt for
å ha «plantet» bunnstokken om bord
og at det hele var en seilas under
falskt flagg. Nok var nok tenkte jeg
da og det var da tross alt vi som eide
båten, og vi hadde jo også påtatt oss
et ansvar på vegne av tidligere eier.
Denne seilasen bar av sted i et meget
urent farvann! Etter nye samtaler med
Riksantikvaren var det enighet om
at vi nå måtte gjennomføre en større
prøveserie om bord. Disse arbeidene
ble bestilt av NIKU og en utfyllende
rapport som heldigvis for både oss og
fartøyet beviste antydet alder.
De hadde også klart å datere originalt
treverk helt ut til barken og kunne
således bekrefte fellingsåret til vinteren 1765-66 og fortsatt Østlandet. Til
og med Øst for Oslofjorden ble nevnt
uten at de ønsket å skrive dette i rapporten. På bakgrunn av dette hender
det at jeg tar en liten «Røverhistorie»
om at Jelse kunne være bygget ved
Kråkerøy båtbyggeri som på den tiden
lå ved Engasundet nær der jeg bor.
Etter at byggetidspunktet var bekreftet
tok prosjektet en ny vending og Jelse
ble attpåtil omtalt av Riksantikvaren
som en «Havets Stavkirke» Jelse fikk
nå tilskudd til Restaurering og siden
både vårt og Riksantikvarens motto
er vern gjennom bruk var det avklart

at vi ville gå for en restaurering av
fartøyet som seilende skip anno
1898 hvor båtens utseende var godt
dokumentert via skipsportrettet, et
målebrev fra 1904 og et foto fra 1921.
Vi hadde også Bilbrevet (Bekreftelse
og målebrev) fra 1860.
Siden Jelse er unik på mange måter
har vi ytterligere ambisjoner om å
forsøke å bidra til at fartøyvernet tas
til et nytt og høyere nivå.
Som en følge av dette har vi opprettet
gode relasjoner til Torkel og Åslaug
Tveiterå. Deres gård ligger i samme
området hvor Jelse ble ombygget i
1861. Åslaug Tveiterå (Opprinnelig
Thorsen) er også etterkommer av
landhandler Thorsen som sto som
eier av Jelse i 1860.
Torkel har levert røtter og spantematerialer til prosjektet, selv om vi også
har hugget en del her på Kråkerøy
hvor Lars Røed har sponset prosjektet
med virke.
Alle spant er hugget med øks og det
blir benyttet få moderne hjelpemidler
i restaureringen. Fartøyet skal som
nevnt være seilende, og vil ikke utstyres med moderne utrustning som
maskin, elektrisitet, men drives frem
kun ved hjelp av seil og årer.
Det vil videre kun bli benyttet naturmaterialer om bord og fartøyet skal
ikke ha plast i hverken tauverk eller
seil. Det arbeides med planer om å
utstyre fartøyet med en tau rig, og vi
planlegger for Lin eller Bomullseil.
Utseendet vil bli likt kopien av skipsportrettet fra 1898 og all maling som
brukes vil være tilvirket av Linolje
og pigment. Vi har ambisjoner om å
seile Jelse ved spesielle anledninger,
og utover det er det tenkt at hun skal
bidra til glede for allmenheten og
være en attraksjon i museumshavna
ved Isegran.
Kanskje vil det bli skrevet en bok om
prosjektet i fremtiden?
Alle er velkommen til å ta kontakt og
besøke oss her på Isegran for å følge
prosessen.
Eventuelle spørsmål eller forespørsel
om omvisning om bord kan rettes til
meg på tlf: 928 68 286 eller
e-mail: knut@isegran.no
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– sjøtrikken på Onsøylandet i
22 år
D/S «Onsø» – sjøtrikken på
Onsøylandet i 22 år

Tekst: Nils E. Øy

Det var handelsfolk i Fredrikstad og næringsliv, bønder og fiskere i
Onsøy og Råde som sammen sto bak byggingen av dampskipet ”Onsø”
Deti 1905,
var handelsfolk
i Fredrikstad
og næringsliv,
bønder og fiskere i Onsøy
og Råde som
for å sette
den i fast rute
mellom Krogstadfjorden,
Onsøylandet
sammen
sto bak byggingen
av var
dampskipet
”Onsø” i 1905, fisk
for åog
sette
den iprodukter
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DETTE KAN VÆRE AKTERDEKKET PÅ ”ONSØ” på vei ut fra bryggen på Møln i Hankøsundet. Til venstre her i hvit skjoldalue sitter
«kongen på Møln», Ole Olsen Møln, eller Hankø, som han også ble kalt. Han var den som sto fremst blant onsingene for å få «Onsø»
bygd og satt i styret for båtselskapet.
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nen kom. Så sent som på fylkestingets
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møte i 1911 var man negative til å
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på
at
det
var
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først
å
bevilge penger til veien mellom Moss
innflytting og rask økning i folketransportere
varer
til
jernbanestasjoog Fredrikstad, til tross for at man
tallet både i byen og for Onsøys del
nen,
så
reise
med
toget,
og
så
måtte
21. august året før hadde registrert
også på Gressvik. Dette førte til mer
bruke ny transport fra Fredrikstad
hele 523 hestekjøretøyer som passerte
handelsvirksomhet, men en lignende
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Skåra på vei til eller fra Fredrikstad.
Første ”Onsø” fra FMV
Allerede i 1896 var det bestilt en
kombinert passasjer-og godsbåt med
navnet ”Onsø”, og som ble bygd på
Fredriksstad mek Verksted.
Rutefarten på Onsøylandet og til
Tønsberg en dag i uken var imidlertid
ingen suksess, for mens båten ble
bygd var ”Bastø II” allerede satt inn i
den rute som var tiltenkt D/S ”Onsø”.
Allerede i 1897 ble ”Onsø” derfor
solgt til Trafikk-selskapet i Fredrikstad, som satte båten inn i sine ruter
på Kristiania. ”Bastø II” fortsatte
med en sommerrute, men også den
ble tatt ut av ruten etter et par år.
Deretter ble en av Gressvik-båtene
satt inn i sommerruten, men helt
fram til høsten 1905 var Onsøylandet
uten båtforbindelse til byen i vintermånedene. I romjula 1903 presenterte
styret i Fredriksstad Handelsforening
en innbydelse til å tegne aksjer i et
nytt ”Fredriksstad-Onsø Dampskibs
aktieselskab”, som skulle finansiere en
ny ”Onsø”.
I aksjeinnbydelsen ble det vist til
at Fredrikstad by normalt burde ha
gode muligheter for å skaffe seg rimelige forsyninger med egg, melk og fisk
– men situasjonen var nå blitt slik at
prisene både på fisk og kjøttprodukter til dels var høyere i Fredrikstad
enn i Kristiania. Man tok sikte på å
reise en aksjekapital på 35.000 kroner,
fordelt på 175 aksjer a 200 kroner. For
at alle skulle få anledning til å være
med, også på bygdene, skulle det bli
anledning til å dele innbetalingen i
fire ganger 50 kroner.
Som start på aksjetegningen hadde
man fått Legatet for Fredriksstad Bys
Vel, startet på grunnlag av midler fra
det tidligere Fredriksstad Samlag, til
å kjøpe 25 aksjer for 5.000 kroner. Da
aksjetegningen var avsluttet hadde
man fått inn 32.000 kroner i aksjekapital.
Onsøy og Råde var med
Allerede tre måneder senere, den 1.
mars 1904, ble det holdt konstituerende generalforsamling, og en rekke
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”ONSØ” VED DEN GAMLE DAMPSKIPSBRYGGEN i Slevikkilen. Bildet er antakelig tatt i
forbindelse med et stevne som ble holdt på lokalet ”Enigheden” i 1912.

17

”Onsø” ved den gamle dampskipsbryggen i Slevikkilen. Bildet er antakelig tatt i forbindelse med et
stevne som ble holdt på lokalet ”Enigheden” i 1912.
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”ONSØ” VED BRYGGEN I ENGELSVIKEN og med fiske båter i forgrunnen. Legg merke til alle fiskekassene
på bryggen. Bildet er ganske sikkert tatt før båten ble forlenget med 10 fot i 1907.

18

dramatisk år for ”Onsø”, ikke bare
med starten av 1. verdenskrig, men
allerede i januar med noen av de vanskeligste vinterdagene båten fikk
oppleve. 23. januar meldte Fredriksstad Blad at ”Onsø” fortsatt lå
fast i Lervik, på den tur som båten
hadde startet på til Tønsberg ”i
forgaars middag”. Både sjørøyk og is
hersket i fjorden, og det ble opplyst at
man intet hadde hørt på flere dager
fra flere slepebåter.
Derimot hørte man stadige ul ute i
fjorden ”fra de mange Baater som viser sit Humør paa denne øresønderrivende Maade”. Både Hankøsund,
Mossesund og delvis Rauø fjorden
skulle være islagt, men man forsøkte
å holde åpen råk, ble det meldt.
Dagen etter meldte fyrvokteren
Elorius Mangor på Strømtangen fyr
at Gøthesen på ”Onsø” var i rute på
formiddagen, men at mange andre
båter og skip fortsatt lå ute i fjorden.
Flere hadde ligget så lenge at det
oppsto mangel både på vann og mat,
og det tutet i tåkelurer i ett sett. DS
”Oscar Dickson”, som gikk i rute Kristiania-Göteborg lå fast ved Larkollen
i går, men hadde lyktes i ån forsere til
Grundvig i formiddag.
Den 25. januar etter meldte Mangor
fra Strømtangen at tåkeluren der
hadde gått 80 timer i strekk, og hele
205 timer i løpet av de siste 14 dagene
– eller gjennomsnittlig 15
timer i døgnet.
– Verste i manns minne, sa Mangor,

DEN FØRSTE DS ONSØ ble bygd over samme lest som DS Hvaler. Her ligger den ved
Sannesund.

som denne dagen kunne melde at
”Glommen” hadde klart å runde
Strømtangen i rute, men at ”Onsø” –
på ny vei til Tønsberg – måtte gi
opp å komme rundt, etter ett forsøk.

ligger der nu 9 Dampere, hvorav
foreløpig de 7 blir forsynet med
Kanoner og indrettet som
Transportskibe for Marinen”, meldte
Fredriksstad Blad 4. august 1914.

”Onsø” fikk kanoner i 1914
På sensommeren 1914 kom krigstrusselen nær innpå. ”Onsø” måtte
innstille trafikken, da den – i likhet
med andre dampere i fjorden – ble
beslaglagt av Marinen til bruk som
transportdampere og til nøytralitetsvakthold.
”I dag vil Dampskipet ”Carl” opta
ruten paa Onsølandet. Da omtrent
alle Land liggere i Hui og Hast er
flyttet ind fra Landet, skal der ikke
længer saa stor Plads til. Ved FMV

Solgt til Danmark i 1927
Høsten 1927 var det slutt for ”Onsø”.
Annonsesiden i Fredrikstad-avisene
ble fylt av bussruter, og bussene – og
lastebilene – brukte langt mindre tid
på å frakte både folk og gods til og fra
byen. ”Onsø” ble solgt til A/S Øernes
Damskibsselskab i Søby i Danmark
og fikk navnet ”Freya”, og i 1948 til et
selskap i Horsens – før det en gang
omkring 1950 ble strøket også av den
danske skipslisten.

NOTER:
* Fornavnet er hentet fra folketellingen 1900. Bjørn Enger i boka «Fyr i Ytre Oslofjord» nevner i tillegg variantene
Edovins, Elovins, Elobrus og Elobius.
1- Det har eksistert minst fire båter/skip med navnet ”Onsø”. Barken ”Onsø”, bygd som ”Blair Ahol” i Shoreham
i 1864, men innkjøpt til Norge i 1891 og døpt ”Onsø”. Barken forliste 1896. Dampskipet som ble bygd på FMV i
1896 var det neste, som altså ble døpt ”Trafik IV” i 1905, før den nye D/S ”Onsø” ble levert fra Drammens mek
Verksted. Da fantes allerede også den fjerde ”Onsø”, en trebygd fiske- og fraktbåt på 42 bruttotonn,
bygd i Porsgrunn for Th. Johnsen i Engelsviken. Den ble solgt i 1908, og forliste i 1919.
2 - Raade Skotøifabrik A/S ble flyttet til Moss i 1909, da fabrikken måtte utvide og trengte elektrisk kraft som
ikke da var tilgjengelig i Råde. Fabrikken var virksom fram til 1932.
3 - Ole Olsen Hankø (1859-1944) var født og oppvokst i Hankøhavna, men bodde også på de to andre husmannsplassene på Hankø (Sætra og Apalviken) før familien flyttet til fastlandet på slutten av 1880-tallet.
4 - Landliggere var datidens navn på badegjestene, som ”lå på landet”.
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M/S LAURITS SWENSON

Fred Olsen båten som foretok jordomseiling

Ikke alle Fred Olsen båtene hadde navn på B og knapt noen har vel utført en jordomseiling,
men det gjorde «Laurits Swenson».
TEKST: FINN GJÆRLØV
ENGEBERTSEN

Like før første verdenskrig planla
Fred Olsen en linje fra Nord Europa
via den nyåpnede Panamakanalen
til Vestkysten av USA, den såkalte
Pacificlinjen. Han kontraherte en
rekke 10.000 tonnere for denne
farten og ingen av disse fikk B –
navn. De ble oppkalt etter tidlige
amerikanske presidenter eller kjente
norsk-amerikanere. «Laurits Swenson» var således oppkalt etter en
norskamerikaner fra Minnesota som
var amerikansk ambassadør i Oslo i
et par år like før første verdenskrig,
og på ny fra 1921 til 1930.
«Laurits Swenson» ble bygd ved
Odense Staalskibsværft (bnr. 35)
i Danmark og ble levert 17. januar 1930. Den var utstyrt med to 8
sylindrede firetakts enkeltvirkende
Burmeister & Wain dieselmotorer
med trykkforstøvning på til sammen
5.600 IHK som drev hver sin propell.
Det ga en fart på 13,5 knop.
«Laurits Swenson» var bygd som
shelterdekker med rett stevn, kort
bakk, lang poop og hadde to midtskip. Det forre midtskipet var bygget
20

med en helt åpen bro med tilbaketrukket bestikklugar, og det inneholdt
dekksoffisersbekvemligheter og
lugarer til 14 passasjerer samt spise
og røykesalong. Maskinoffiserene
bodde i det aktre midtskipet og der
lå også byssa. Mannskapsinnredningen på poopen besto hovedsakelig
av 2 mannslugarer. De fire livbåtene
var plassert på det aktre midtskipet
som var dominert av det underlige
eksosopptaket som alle Fred. Olsens
tidlige motorskip hadde. Det minnet
mest av alt om et overdimensjonert
ovnsrør. Det hadde samme gule farge
som riggen, men manglet skorsteinsmerke. Besetningens størrelse var for
øvrig 36.
«Laurits Swenson» hadde to luker på
fordekket, en luke mellom overbyggene og to luker på akterdekket. Den
hadde to mellomdekk unntatt i lasterom nr 5, og var rigget med en mast
mellom lukene på fordekket, 2 bomposter i akterkant av bruoverbygget,
en mast foran maskinoverbygget, en
mast mellom lukene på akterdekket
og 2 bomposter på poopen. Bompostene var hule og var påsatt store
luftehatter for ventilering av laster-

ommene. Alle vinsjene var elektriske
og det samme var styremaskinen
med elektrisk overføring fra brua.
Den var utstyrt med 3 kjølerom og
kompressordrevet kjølemaskineri.
20.januar 1930 kom «Laurits Swenson» direkte fra byggeverkstedet til
Oslo for presentasjon og i slutten av
måneden la den ut på sin jomfrutur.
Lastet med bl.a 38 kasser motorer,
damptran, tjære, 96 sinkkjeler, 100
kasser fyrstikker, grønnsåpe, 10 kasser leverpostei, 300 baller torvstrø,
1100 ruller avispapir, labradorstein
og 1550 tonn sement seilte den via
Panamakanalen til San Pedro, San
Francisco og Vancouver. Den var tilbake i Oslo 25. april med en restlast
på 1900 tonn korn fra Vestkysten
etter å ha losset det øvrige i London,
Hull og Bergen. «Laurits Swenson»
seilte hele sin tid før krigen i Pacificlinjen.
I 22 tiden om kvelden 14.september
1934 i tett tåke og med los om bord
gikk den rett på land på Aspen, tvers
av Fagerstrand i Indre Oslofjord. Den
var på vei til Antwerpen og hadde ca
1300 tonn last inne. Det var også en
del passasjerer med. Grunnstøtingen

skjedde ved høyvann og selv om den
hadde gått med sakte fart, ble den
stående med baugen høyt oppe på
land. Begge ankrene ble sluppet og
det ble strukket fortøyninger i land
mens man ventet på assistanse. To
timer senere var Lægterkompaniets
”Breistrand” framme ved havaristen, men siden vannet var fallende
ble det besluttet og vente på neste
høyvann. Neste formiddag kom
det for øvrig tollvakt til stedet fra
Drøbak! I 12 tiden den 15.september
lykkes det ”Breistrand” å trekke den
av og «Laurits Swenson» fortøyde
ved Fagerstrand. Den hadde ikke
fått alvorlige lekkasjer bortsett fra
i forpiggen, og gikk i 16 tiden til
Framnes Mek Verksted i Sandefjord
for dokksetting. Året etter skjedde
det igjen; i september 1935 gikk den
på grunn mellom Seattle og Portland
på vei til San Francisco. Skaden var
heller ikke denne gangen særlig stor,
og etter 2 dager i dokk i Portland
kunne den fortsette. Den ble imidlertid også dokksatt på Aker etter
tilbakekomsten til Oslo i begynnels-

en av november for ekstra ettersyn.
I 1939 fikk «Laurits Swenson»
montert en norskprodusert radio
mottaker og sender, og senere under
krigen også radiotelefoni.
9.april 1940 lå den utenfor kysten av
California og ble beordret inn til San
Pedro. Deretter seilte den via Panamakanalen og Bermuda til Halifax
og gikk i konvoi til Liverpool. Hele
krigen seilte den så i konvoifarten på
Nord Atlanteren. I september 1942
var «Laurits Swenson» i konvoi ON
127 fra Liverpool til New York og
kom ut i hardt vær. Etter det femte
ubåtangrepet på konvoien, og de
hadde sett skip blitt senket på alle
kanter, besluttet kaptein Albert Rød å
bryte ut av den langsomme konvoien og fortsette på egen hånd for
full fart. De kom velberget i havn i
Halifax. «Laurits Swenson» gjorde ca
25 rundturer over Atlanteren, og var
mange ganger commodore – vessel.
På selveste fredsdagen, 8.mai 1945,
lå den i London, men de allierte
hadde ennå i lang tid bruk for skuta,
så først natten til 13.februar 1946

kom den tilbake til Oslo etter 6 års
fravær. Skipsreder Rudolf Olsen var
selv på kaien og tok imot båten. Det
sier litt om besetningens vedlikehold
og stell at den var i så god stand at
den umiddelbart kunne settes inn i
sin faste rute i Pacificlinjen – uten
reparasjoner av noe slag!
Etter krigen ble båten noe modernisert og fikk innelukket bru. Sammen
med søsterskipet «Abraham Lincoln», og noe senere, den nye «Bataan», opprettholdt den linjefarten på
US vestkyst i årene etter krigen. Thor
Heyerdahl reiste forøvrig med «Laurits Swenson» fra Oslo til Panama før
den berømte Kon-Tiki ekspedisjonen
i 1947.
«Laurits Swenson» grunnstøtte på
Mølen i Oslofjorden mellom Horten
og Hurumlandet i tett tåke om
formiddagen 31.mars 1949. Den gikk
såpass hardt på at baugen løftet seg
halvannen meter. Den ble trukket av
sent på kvelden av et par slepebåter.
Det brøt ut brann om bord 25.januar 1951 mens den var på vei fra
Portland, Oregon til San Francisco,
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ca 60 n.mil av land. Brannen startet i
hjelpemotor nr 1 og utviklet seg ganske faretruende. Det var 7 passasjerer
om bord og en ganske lettantennelig
last som besto av blant annet bomull,
korn og boraks, så kapteinen anmodet om assistanse. Før hjelpen nådde
fram klarte imidlertid besetningen
selv å slukke brannen.
En novembernatt i 1959 på vei
nordover langs Mexicokysten ble en
spansk matros savnet da han ikke
kom på vakt. Det ble lett høyt og
lavt ombord uten å finne ham, men
en redningsvest og mannens pass
var borte fra lugaren. Kapteinen
bestemte seg for å snu, og etter 4 timers seilas på motsatt kurs med skarp
utkikk, ble han oppdaget svømmende på vei mot Acapulco!
«Laurits Swenson» fortsatte å seile i
Pacificlinjen helt fram til 1960, kun
avbrutt av den nevnte jordomseilingen som fant sted i 1957.
Det hører jo til sjeldenhetene at Fred
Olsens båter foretar jordomseiling.
Den aldrende damen var en tur i
dokk ved Framnes Mek Verksted før
turen startet på Herøya 31.mars 1957
hvor den lastet 4.400tonn salpeter og
urea. Så kompletterte den med 470
nye Volvo-biler i Gøteborg og seilte
via Aruba og Panamakanalen til Los
Angeles, San Francisco, Stockton og
Richmond til Vancouver. Der gikk
den inn i et reisecharter til Anglo Canadian Shipping Co som brakte den
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til Japan lastet med brukte jernbaneskinner, cellulose, linfrø, sennepsfrø
og trelast, hvorav 625tonn ble tatt
som dekkslast. Siste lastehavn, som
var Victoria, ble forlatt 5.juni.
Etter 20 døgn i sjøen og passering
av datolinjen, ankom den Osaka for
lossing. Videre lossing foregikk i
Tokyo og Yokohama og så fortsatte
den i ballast til Manila på Filippinene med ankomst 12.juli. Her
gikk den inn i et charter til Philippine Steamship Company og lastet
kopra i bulk i forskjellige havner.
Blant annet i Manila og i Bitung på
Celebes. Derfra seilte den 6.august til
Aden for bunkring. Suezkanalen ble
passert 2.september og lasten losset
i Amsterdam og Hamburg. Nøyaktig
6 måneder etter lastingen på Herøya
ankom «Laurits Swenson» Oslo, og
dokket ved Akers Mek. Jordomseilingen på 29.766n.mil var prikkfritt
gjennomført av gamle «Laurits»!
I begynnelsen av april 1960 reddet
den 5 sjøfolk fra det forliste mexicanske fiskefartøyet ”Christobal
Martinez” i Stillehavet. Den hadde
en grunnstøting i San Joaquinelven
nær havnebyen Stockton 4.desember
1959, men ble senere trukket løs
av to slepebåter uten at det oppsto
noen skade. Den fikk dog et lengre
opphold på Aker vinteren 1960 med
skifte av noen kvadratmeter plater og
over 700 nagler.
St.Hansaften 1960 losset den ved

kornsiloen på Alvim da den plutselig
tok noen voldsomme overhalinger,
først inn mot kaien og så utover, med
det resultat at fortøyningene røk.
«Laurits Swenson» drev på grunn
på Hannestad på motsatt side av
Glomma og ble stående til taubåter
fra Fredrikstad fikk trukket den løs.
Skaden var minimal.
De to siste årene fram til 1962 gikk
den i løsfart. Sommeren 1960 gjorde
den to turer i trelastfarten med kubb
fra Arkhangelsk, en til Drammen og
en til Rouen. Sommeren etter ankom
den London i Pacificlinjen 9.juni
1961 med trelast og zink fra British
Columbia og fortsatte til Arkhangelsk etter en last kubb for Kontinentet. Det samme gjorde den også
sommeren 1962. Muligens var den
en av de største trelastdragere som
har vært sett i Kvitesjøen.
«Laurits Swenson» ble solgt til Hong
Kong for opphugging, og torsdag
13.juni 1963 forlot den Oslo for aller
siste gang. Etter lasting i England,
Belgia og Holland og lossing i Kina
ankom den Hong Kong 5.september
1963 og ble overlevert til skipshuggerne Fuji, Marden & Co dagen
etter. Opphuggingsarbeidet startet
umiddelbart, men 13.oktober oppsto
det en brann om bord og skroget ble
fullstendig utbrent.

Henry med det store skipet
I september 2010 fikk jeg ei bok av Johnny Arntzen med denne dedikasjonen: Til Rolf! Takk for innsatsen
på Akerøy-dagen 2010! Her har du en Herføl-helt som er for lite kjent. Johnny

HENRY LARSEN i paradeuniform

ST. ROCH 1944

TEKST: ROLF E. CHRISTIANSEN

Boka het ”Henry med det store
skipet”og handlet om Henry Asbjørn
Larsen, herføl-gutten som ble øverste
politisjef i den berømte G-divisjonen
i Royal Canadian Mounted Police
(RCMP), Flere aktuelle forlag ønsket
å utgi hans biografi på 1950-tallet,
men han motsatte seg utgivelse, bl.a.
fordi man ønsket ”et kontroversielt
manuskript”, noe Henry ikke kunne
akseptere , da han på det tidspunkt
fortsatt var ansatt i RCMP. Derfor
begynte han selv, etter påtrykk fra
familien, endelig å skrive ned alt han
husket fra sitt eventyrlige liv, selv om
han på det tidspunkt var helsemessig
svekket. Ved hjelp av en norsk venn
av familien ble språket moderert
til dagens norsk. Boka kom første
gang ut i Norge i 1964. Takket være
iherdig innsats fra Johnny Arntzen
og Henry´s familie og venner, kom
boka på nytt ut i 2005. Boka er
godt skrevet, spekket med mange
dramatiske hendelser, ofte med en
humoristisk undertone selv i tragiske
situasjoner. Den gir et unikt innblikk

i inuit-eskimoenes levemåte, mens de
ennå hadde mye av sin opprinnelige
kultur i behold.
I 2015 hadde jeg gleden av å være til
stede på Andholmen der Henry vokste opp. At hans sønn, Henry Gordon
Larsen, også var der sammen med
sine norske slektninger, satte naturlig
vis en ekstra spiss på sammenkomsten.
Vi befinner oss altså på Andholmen. Hans mor, Olava Severine
Olsen, har flere barn allerede, da
Henry fødes utenfor ekteskap den
30/9-1899. Faren er en gift mann fra
Halden: Otto Ludvig Larsen Bruun.
Som 2-3-åring sendes Henry til sin
tante Hilma´s foreldre i Sverige. Til
Andholmen kommer han tilbake
som 7-åring for å bo sammen
med sin mor hos tante Hilma og
onklene Olaves og Jens Olsen og for
å begynne på skolen. Nå skriver vi
1906,året etter unionsoppløsningen.
Det blåser en sterk, nasjonal vind
over landet. Og så begynner det en
norsk gutt på skolen som snakker
svensk. Henry blir ertet, men tar ikke
igjen. I sine egne memoarer skryter

han imidlertid av skolegangen på
Herføl. -Lærerne gjorde undervisningen levende og spennende. - De
oppfordret oss til å bruke skolebiblioteket..Jeg var mest interessert i
historie og geografi. Leste alt jeg
kom over. Spesielt likte jeg bøkene til
Fridtjof Nansen Roald Amundsen,
Otto Sverdrup og Vilhjalmur Stefansson. Disse ble mine barndoms helter,
som pirret fantasien og drømmen
om én gang å kunne gå i deres fotspor. Jo mer jeg leste, jo sterkere ble
dragningen mot de arktiske farvann.
Oppveksten på Herføl må ha gitt
Henry en særdeles god ballast i livet:
Her lærte han fra barnsben av å
ferdes på sjøen; seile, fiske og jakte.
Onkel Henrik var skipper på jakten
”Anna”, og Henry ble med onkelen så
snart anledningen bød seg, eller han
ble med losene ut når de skulle borde
skutene. Losguttens jobb ble å seile
skøyta hjem igjen!
Det var således på mange måter en
erfaren førstereisgutt som pakket
skipssekken straks etter konfirmasjonen i 1914. Skuta gikk i tømmerfart mellom havner i Sverige
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ANDHOLMEN 2015. Foto Rolf Christiansen.

og Danmark. Men verden der ute
lokket. Det ble farefulle turer under
1. verdenskrig, både med seilskuter
- én av dem en firemaster ved navn
”General Gordon”, og motorskip til
Nord- og -Sør-Amerika, Afrika og
fjerne Østen. -I 1917 kunne jeg igjen
sette bena på norsk jord, sier han,
- og med dobbeltspent blådress og
nesten 17 år på baken måtte vel alle
på Hvaler se at her kom en skikkelig
sjømann! Etter avtjent verneplikt i
Marinen og sjømannsskole i Christiania, kommer han i 1923 til Seattle.,

HENRY LARSEN med en eskimo-pike.

der han treffer Roald Amundsen som
er på foredragsturné.
Mens han oppholder seg i Vancouver i 1924, kommer han i kontakt
med den dansk-canadiske eventyreren og ishavsveteranen Christian Klingenberg, som hadde reist
verden rundt som skipskokk, slått
seg ned i canadisk Arktis, giftet
seg med ei eskimokvinne og etter
hvert fått en stor familie. Nå holdt
han og sønnene på å utruste skonnerten ”Maid of Orleans” for seile

Doreen Larsen Riedel, Johnny Arntzen, Beverly og Henry Gordon Larsen. Ved bysten av
Henry Larsen på Skjærhallen.
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nordover gjennom Beringstredet
med forsyninger til familien og for å
drive jakt og fangst samt handel med
eskimoene på Victoria-øya. Henry
blir invitert om bord og omgående
hyret som navigatør. I to somre og én
overvintring lever han sammen med
Klingenberg.Her legges utvilsomt
grunnlaget for Henry´s eventyrlige
karriere. Han tilegnet han seg erfaring fra Arktis, lærte hundekjøring
og fikk betydningsfulle venner
innen politikorpset, og den innfødte
befolkningen, -ja, innen miljøet i

Hjem fra sledetur

arktis i det hele. Planen legges: Han
vil søke om opptak i RCMP! Men
da må han først bli kanadisk statsborger. Nå kom det godt med å ha
venner innen RCMP, og to av dem
gir ham det beste skussmål. Den ene
er korporal Pasley. Statsborgerskapet
går i orden, og nå vil han ha med
Henry på det nye politiskipet ”St.
Roch” som er under planlegging,
dersom Henry også blir godtatt til
tjeneste i politikorpset. Henry søker
og blir godtatt, selv om han åpent
innrømmer ikke å ha noen erfaring
med hester! -Ikke la denne mannen
komme i nærheten av hestene .på
en stund, sier superintendenten som
skal avgjøre hans skjebne. - Han er
for verdifull for oss til å bli skadet nå!
Sommeren 1928: St. Roch er klar
for sin første tur. Skuta er 104 fot
lang og bygd av douglasfuru. For å

kunne stå imot isflakene, er utsiden kledd med australsk gumwood,
Den er videre bygget som en ”balje
”for å kunne tåle innfrysing i Arktis
,beregnet for et mannskap på 13 og
skonnertrigget - med 3 underseil,
fokk, forseil og storseil. Hovedmotoren er en 150 hesters Union diesel.
I tillegg en 8 hesters bensinmotor
til å starte hovedmotoren, skaffe
strøm til radiosenderen og til å drive
vannpumpen for spyling av dekket
St. Roch har som hovedoppgave å
patruljere i det vestlige Arktis og
være en mobil, flytende base for
RCMP, bringe forsyninger til de
mange små lokalsamfunnene, kunne
flytte den innfødte befolkningen fra
sted til sted, frakte pasienter tilsykehus og barn til skolene, opprettholde
lov og orden samt en mengde andre
oppgaver som geografisk kartlegging,

foreta meteorologiske observasjoner,
få oversikt over den innfødte befolkningen og viltbestanden i de ulike
distrikter. På denne første turen skal
Henry være 1.styrmann og navigatør.
Til å være ei nybygd skute synes han
den er upraktisk og ubekvem på
mange måter, noe han påpeker Litt
bli rettet på et par år senere, men
det tar 16 år før en mer omfattende
utbedring finner sted. I1944 får St
Roch ny rigg. ny dieselmotor på 300
Hk, nytt dekkshus/styrhus og bedre
bekvemmeligheter mht pentry og
lugarer m.m. Med sin baljeform
ruller skuta voldsomt under seilasen.
Men den klarer seg godt i isen. – Jeg
lærte likevel å sette pris på skuta, sier
Henry i sine memoarer. Til tross for
lav ansiennitet, blir han etter kort tid
forfremmet til skipper og til korporal allerede året etter. –Jeg tror det

Henry Gordon Larsen

Kommunal vei på Herføl

Johnny Arntsen i godstolen på Herføl.
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var på grunn av mine gode kunnskaper om navigasjon
og forholdene i arktis i sin alminnelighet, skriver han i
ettertid.
1940: Canada er i krig. Den canadiske regjeringen finner
det nødvendig å håndheve sin suverenitet over de arktiske
øyene. Oppdraget blir gitt til ”St. Roch”. Skuta skal seile
Nordvest-passasjen fra vest til øst og retur, fra Vancouver
til Halifax på Nova Scotia. Etter 28 måneder ankommer
”St. Roch” Halifax, som første skute gjennom Nordvestpassasjen fra vest til øst. Sommeren 1944 returnerer de til
Vancouver og når byen etter 86 dager. For denne bragden
får hele mannskapet den gjeve Polarmedaljen.
-Utnevnelsen i 1948 til sjef for G-divisjonen kom som en
bombe på meg, sier han. I 1953 blir han Superintendent
fram til 1961, da han pensjonerer seg. Sommeren 1954 får
han det ærefulle oppdraget å føre ”St. Roch” fra Halifax
gjennom Panama-kanalen til Sjøfartmuséet i Vancouver,
der den elskede skuta skal dokksettes som Fram-skuta i
Norge og stilles ut for publikum, sammen med bøker og
notater m.m. fra Henry´s legendariske virke. En statue av
ham står like ved. Med denne turen blir han den første
som på den tiden seilte rundt hele det nord-amerikanske
kontinentet! I 1957 får han ett nytt ærefult oppdrag, da
canadiske myndigheter ber ham dra til Norge og forestå
avdukingen av Sverdrup-monumentet i Steinkjær. I 1959
blir han også den første som får tildelt generalguvernør
Massey´s medalje for fremragende innsats i utforsking,
utvikling eller beskrivelse av Canada´s geografi. I Ottawa
finner vi Henry Larsen Elementary school. Også en n
isbryter tilhørende Canadian Coast Guard bærer hans
navn. På kartet over Arktis vil man for alltid finne Larsen
Sound og Larsen Cape. Det er kun de virkelig store som
får havområder oppkalt etter seg!
Hvor stor Henry Asbjørn Larsen er i Canada, er vanskelig
for oss å fatte, men at han er én av de virkelig store ishavspionerene og en legende – burde vel ovenstående meritter
med all tydelighet vise.
Og – kanskje det gjeveste – han blir æresmedlem i The
Royal Geographical Society i London. Nei- det gjeveste
vil være hans ettermæle innen RCMP og Canadas innfødte befolkning, de som gav ham hedersbetegnelsen
”Hanorie umiarpolik”, dvs. ”Henry med det store skipet.” Det vil for alltid leve og være i tråd med hans og
Det ridende politiets motto: ”Beskytter av de fattige og
underkuede.”
Henry rakk også å gifte seg, selv om han i 30 år patruljerte i Arktis og sjelden var hjemme. Men anledningen
bød seg i 1935, da han som snarest var hjemom og sa ja
til Mary Hargreaves. De fikk 3 barn: Doreen, Henry Gordon og Beverly. De var alle, sammen med sin far, til stede
da bysten av ham på sokkel ble avduket ved Kornmagasinet på Skjærhalden i 2000. 1964 var siste gang Henry så
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sin kjære hjembygd igjen. Da ble det en liten tur med M/S
Hvaler også, selv om han da var ved svært dårlig helse og
døde senere samme år, 65 år gammel.
Hvorfor er han så lite kjent i Norge? Svaret finner vi vel i
det faktum at Canada er langt borte. Her hjemme fikk vi
ikke høre så mye om andre personer og deres bedrifter.
Det var lett å komme i skyggen av de store - av Nansen,
Amundsen og Sverdrup. Kanskje også fordi han frasa seg
sitt norske statsborgerskap. Henry var vel heller ikke slik
av natur at han ønsket noen heltestatus. Noen vil si at
grunnen til at han gjorde en slik strålende karriere innen
RCMP skyldtes at de lykkelige omstendighetene var på
hans side, men det er ikke nok å være på rett sted til
rett tid. Mannen må også være den rette. Derfor må det
ikke herske noen tvil om at det først og fremst var hans
profesjonelle og menneskelige kvaliteter som brakte ham
til topps.
Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i boka
som er nevnt innledningsvis samt opplysninger fra
Doreen Larsen Riedel i Canada og fra Johnny Arntzen,
som i mange år iherdig har jobbet og jobber for å bringe
Herføl´s store sønn mer fram i lyset, bl.a. ved at den
eneste kommunale veien på Herføl er gitt navnet Henry
A. Larsens vei.

Til sjøs med seilskuter og
hvalkokerier
Under TSR hadde vi “åpen båt” på Isegran. Der fikk vi besøk om bord i Hvaler, av Lars Egil Sollund fra
Bølingshavn på Kirkøy. Vi hadde en hyggelig samtale hvor han bla. fortalte om sin bestefar Bernhard
Arntzen fra Skjærhalden.
TILRETTELAGT AV:
THOR W. ERIKSEN

Lars E. Sollund har sendt meg et par
gamle bilder av Hvalerbåten og en
gammel avisartikkel om bestefaren
og hans liv som sjømann. Avisa er
sannsynligvis Fredrikstad Blad, da
han abonnerte på den. Avisa er fra
31. januar antagelig 1981. Vi har fått
lov til å gjengi artikkelen i avisa vår.
Bestefaren har også spilt inn en del
lydbånd med historier fra sjølivet og
hvalfangsten på Syd Georgia. Disse
kan være av stor interesse for mange.
Artikkelen
Oppvokst i 1890-åra på Granstua
ved Skjærhalden, med mor født på
Færder fyr og med far ute til sjøs
med seilskuter, kunne ikke Bernhard
Arntzen bli annet enn sjømann.
Yrkesvalget var nok mer preget av
nødvendighet enn utferdstrang. Som
overalt ellers i bygdene ved århundreskiftet ble hyrekontoret siste og
eneste utvei.
Arntzen begynte på seilskuter og
reiste som kokk og stuert. Etter hvert
seilte han med hvalkokerier og frakteskuter på alle verdens hav.
Etter 2.verdenskrig har Arntzen
holdt seg i ro på Kirkøy og vært
skogvokter i statens skog der. I 1965
deltok han i “Minneoppgaven for
eldre” og fra den skal vi sakse litt fra
hans fortelling om sitt sjømannsliv.
Bernhard Arntzen fikk aldri se sin
far. Like før han ble født omkom
hans far ved et seilskuteforlis. “Skuta
forsvant sporløst” forteller han.
Det var i november 1888. Skuta het
“Vesta” og var hjemmehørende i

Son. Den var lastet med tømmer
for Skottland. Mor sto ute på fyret
(Homlungen) da skuta passerte for
utgående fra Halden. Hun fortalte at
da de passerte fyret sto mannskapet
ved midtskipspumpene og pumpet.
Det var det vanlige med disse gamle
Nordsjø-skutene at de var temmelig
lekk….., skriver Arntzen.
Gjetergutt hos presten
Bare 8 år gammel fikk Bernhard sin
første betalte jobb. Han ble gjeter på
Hvaler prestegård.
Presten bestyrte driften selv i den
tiden. Ingen maskiner til hjelp,
men arbeidskraften var billig. Den
faste arbeidsgjengen besto av to
gårdskarer, tre jenter og en gjetergutt.
Jeg minnes måltidene i det store
kjøkkenet. Det står for meg som
dagens lyspunkter og største glede.
Å få spise seg mett var en velsignelse
som vi lærte å sette pris på, forteller
Arntzen.
Etter konfirmasjonen var det vanskelig å få seg noe å gjøre på Hvaler.
Bernhards mor så nødig at gutten
reiste til sjøs, og til slutt kom Bernhard i malerlære i Fredrikstad. Etter
8 måneder måtte jeg slutte av den
simple grunn at jeg ikke hadde noe å
kjøpe meg klær for.
Læreguttlønnen på 6 kr. pr uke
strakk ikke til for å betale de nødvendige utgifter til mat og losji. Jeg klarte
så vidt å balansere budsjettet ved å
sløyfe et middagsmål i uka. Da kjøpte
jeg meg i stedet en kappepølse til 5
øre, husker Arntzen.
Første verdenskrig
Bernhard la landjorda bak seg for
godt og mønstret på en seilskute.

Bernhard Arntzen på brygga i Skjærhallen

Han seilte med fullriggere i flere
år til lang inn i 1. verdenskrig. Det
var mange seilskuter som møtte
sin skjebne i de årene, skriver
Arntzen. “Tyskerne sparte dem ikke
og rederne tjente gode penger. Et
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mannskapsliv var ikke mye verd i de
dager”.
Mot slutten av krigen tok Arntzen
hyre om bord i barken “Parnas” av
Kristiania. Den gikk med trelast til
England og kull hjem igjen. Det var
ikke uten fare for livet, siden lasta var
“krigskontrabande”. “På våre turer
så vi flere ganger seilskuter som lå
og brente”, forteller Arntzen, som
mønstret av turen før “Parnas” møtte
sin skjebne. Den ble torpedert av
Tyskerne like utenfor Færder.
Nøytralitetsvakt
Arntzen hadde avtjent sin verneplikt
om bord i passerskipet “Eidsvoll”
i 1911, og da han kom hjem fra
hvalfangst i Syd Georgia i 1914 ble
han mobilisert som nøytralitetsvakt
på torpedo-jageren “Troll”. Vi stakk
til sjøs en søndagskveld i rykende
sydøstkuling med Bergen som første
stoppested. “Troll” var visstnok
marinens hurtigste båt og kunne
gjøre 27 knop, skriver Arntzen. Det
gikk dårlig, riggen brakk, og torpedojageren måtte søke nødhavn i
Kristiansand.
Omsider kom båten fram til Måløy i
Nordfjord, hvor den skulle vokte den
norske grensen.
En dag fikk vi melding om at krigsfartøyer nærmet seg den norske
kysten. Vi gikk ut med klart skip,
med krigsspissene på torpedoene
og alt i orden. Da vi fikk utsikt over
Stadthavet fikk vi se en hel flåte, 11
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torpedobåter, tre panserskip og en
krysser som flaggskip.
Sjefen vår holdt en kort tale hvor han
sa : “Det kan kanskje se vanvittig ut
å sette seg til motverge mot denne
flåten, men vi er enige om at de som
etter oss ikke skal si at vi ikke gjorde
vår plikt. En treffer kan vi også få”.
Arntzen forteller at ikke en av de 72
mann om bord ytret et ord til protest.
Historien endte med at den engelske
flåten ble beroliget da “Troll” sendte
semafor-melding over, nøytralitetsvakten var intakt, og engelskmennene forsvant.
Hvalfangst
I mesteparten av sin tid til sjøs
sto Arntzen om bord i forskjellige
hvalkokerier som fangstet i Sørishavet. Han har flere ganger vært med
på å sette i land ekspedisjoner, bla.
Byrds polarekspedisjon i 1927. I 1931
kom det kvotereguleringer på grunn
av overproduksjon og Arntzen mønstret av Norges største hvalkokeri,
C.A. Larsen. Båten var ombygget ved
FMV forteller Arntzen.
Like før 1. verdenskrig slutter ble
Arntzen syk i Sørishavet og ville reise
hjem til Norge.
Han forteller om en strabasiøs reise
fra Buenos Aires til Boston, med
store problemer med å få passfoto og
utreisetillatelse, før han endelig kom
seg om bord i Amerikalinjen fra New
York. Et godt stykke ut i Atlanteren
måtte båten gjøre vendereis og gå

inn til Halifax for kontroll. “En av
musikantene om bord ble knepet
med sin basstuba full av rågummi.
Det var utførselsforbud mot det
under krigen”, skriver Arntzen, som
til slutt kom fram til Kristiania. Der
var det umulig å få noe å spise uten
rasjoneringskort, og Arntzen måtte
ta første tog hjem til Fredrikstad og
Hvaler.
“Det var enda ikke elektrisk lys på
Hvaler, og parafinen var det rasjonering på, så alt lå i mørke. Selv hjemme
hos kona var det mørkt”, forteller
Arntzen. Han hugget ved for rasjoneringsmyndighetene for 6 kroner pr
favn, men fant snart ut at det ikke var
noe for en sjømann. Etter forskjellige
tilfeldige jobber på Hvaler, reiste
Arntzen igjen ut til sjøs.
I land for godt
Ved utbruddet av den andre verdenskrigen gikk imidlertid Arntzen i
land for godt. “Det var en søndagskveld ved Hebridene. Hadde nettopp lagt meg da skipperen selv kom
ned og vekket meg og sa at nå var
krigen mellom England og Tyskland
blitt en virkelighet.
Vi hadde forandret kurs for å gå
unnsetning for den første engelske
båten som var blitt torpedert, en
passasjerbåt på vei fra Glasgow til
Montreal”, skriver Arntzen.
Jeg hadde seilt i hele den første
verdenskrig, og hadde ikke lyst på
den andre”.

En historie fra krigens dager,
om kurerer og flyktninger
Denne historien har vi mottatt av Knut E. Ramberg, Asmaløy. Hans far, Knut Asbjørn Thorvald Ramberg, har
skrevet ned denne autentiske historie. Den sier litt om de som påtok seg oppgaver under 2. verdenskrig, med fare
både for seg selv og familie, til å redde andres liv. Den lille gutten på 6 uker, det skrives om i denne historien, er Knut
E. Ramberg selv. Han har tillatt oss å gjengi denne historien i informasjonsbladet vårt. Der også «Hvaler» spiller en
rolle i det illegale arbeidet som pågikk den gang. Historien er skrevet ordrett over fra originalmanuset og innehar
noen ord og utrykk som kan virke noe fremmed for oss i dag, men som jeg synes hører med sett i lys av historien den
gang. Vi etterlyser flere historier der «Hvaler» er med på å spille en rolle under krigen. Hvis det sitter noen der ute
med noe stoff så send det til oss i redaksjonen.

Per-Arild Andersen red.medarbeider.

noen som skulle reise til en eller annen
dal, og ikke hadde fått reisetillatelse.

TEKST: KNUT ASBJØRN
THORVALD RAMBERG
BILDER ER UTLÅNT AV
KNUT E. RAMBERG

Høsten 1943 kom jeg over fra
Mil.-Org. kampgruppe til eksport,
og holdt på til slutten av mai 1944,
da jeg var nødt til å ta mitt gods og
gull, dvs. kone og to barn, og reise
til det store utland.
I den tiden jeg arbeidet i Mil.-Org. eksport traff jeg mange prektige karer, og
det var rart å se hvordan alle gikk 100%
inn for oppgaven. Det var aldri snakk
om annet enn arbeidet, og de søvnløse
netter disse karer og kvinner hadde,
var ikke få. Høsten 1943 og 1944 hadde
vi bl.a. gamlehjem som skulle sendes.
Gamlehjem omfattet alle kategorier av
mennesker. Fra spebarn og oppover til
60 år. Folk som ikke kunne greie turen
på mange timers gange. Reisen for
disse ble foretatt med lastebil. Et eller
annet sted i utkanten av byen eller inne
i selve byen – ettersom vi var lure til å
finne opplastningssteder – kunne man
enkelte dager ved 7-tiden om aftenen
ha et selsomt syn. I de ødeste gater,
hvor det vanligvis ikke var et menneske
å se, krydde det plutselig av folk. En
3-4 ungefruer med ryggsekk, og en
skinnpose på armen hvor man så vidt
kunne ane et lite fjes, gikk forbi hveran-

Knut Asbjørn Thorvald Ramberg

dre. Fram og tilbake. Fram og tilbake.
Ingen snakket med hverandre, men
alle var meget interessert i klokken.
Det var også større barn som leide mor
og lurte på hva det hele skulle bety. Og
det var gamle damer med koffert eller
ryggsekk. Alle gikk og ventet på noe,
og alle så de litt lure og mistenksomme
ut, alt etter som den de passerte så bra
ut eller ei.
Den gaten som ble tatt ut, var alltid
gransket nøye i forveien for å unngå
steder hvor det vanligvis gikk folk.Men
på disse opplastningsdagene var det
likevel ikke til å unngå at uvedkommende kunne se hva som foregikk,
men i verste fall trodde de at det var

Så svinger plutselig en lastebil inn i gaten, og 2 mann hopper ut. De konfererer
med en tredjemann som var på stedet,
og som hadde fått det stikkord som alle
hadde øvd seg på hele dagen for ikke å
glemme det.
			
«Alt i orden – sett i gang!» sa tredjemann.
Baklemmen på bilen blir tatt ned, og
alle flyktningene som har samlet seg
om bilen, blir nå lempet ombord. Her
brukes det ikke stige og høflige fraser.
Kvinner og barn først. De blir løftet
opp, så får de skinnbylten etter seg, og
får anvist plass ved førerhuset. Så går
det slag i slag. Enkelte greier seg selv,
men de fleste bruker de foldete hendene til karene som stigetrinn. Deretter
følger all bagasjen. Det er ikke meget
fra hver enkelt, men når det står samlet,
er det en anselig haug. Alt ombord.
Opp med lemmen og presenningen
over. Damehattene får seg en ekstra
puff, og enkelte av barna begynner
å skrike. Det er halvhøye lemmer på
lasteplanet, og når presenningen er
festet bak, ser det ut som et kompakt
flatt lass.. En av ungene gir seg ikke, og
sjåføren som er gammel i traden, løfter
presenningen og sier: «Får De ikke
den dævelungen til å tie, så se å kneble
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den!» Harde ord kanskje, men han vet
hva det vil si å kjøre tvers igjennom
hele Oslo med en bæljende unge under
presenningen. Så ønskes alle god tur, og
bilen forsvinner ut i det store ukjente
for mange nervøse sjeler.
En dag jeg sto på trikken og skulle
opp til en opplastningsplass, kom det
på en familie med 4 medlemmer. Det
var mor og far, sønn og datter. Sønnen
var vel 8 år, datteren ca 12.Trikken var
som vanlig full, og vi sto på forreste
plattform på tilhengeren. Familien
var sportskledd, og i løpet av turen
utspant følgende samtale seg: «Du far,
skal vi ikke til Østbanen, da?» - «Nei,
gutten min, vi skal til Grefsen». «Jamen,
hvorfor det, da far?» «Vi har alltid tatt
toget fra Østbanen!» «Det blir koblet
vogner til toget på Grefsen og da blir
det bedre plass». «Hvorfor reiser vi
ikke om dagen, da far? Det blir jo snart
mørkt!» Piken er litt informert, og
avbryter: «Du skal ikke mase å spørre
sånn. Far ordner alt sammen. Og når
han mener det er best å reise til Valdres
om kvelden, så gjør vi som han sier!»
Gutten er taus en stund,og utbryter så:
«Er det sikkert det går tog, da far?» «Ja,
gutten min.»
Og så er det stille. Folk hadde hørt hele
samtalen, men det var sikkert ikke èn
som satte den i forbindelse med noe
illegalt. Hadde de tenkt seg litt om, hadde de nok kommet på at alle persontog
om natten på den strekningen var
stoppet. Jeg gikk av en trikkeholdeplass
før, og tok i mot dem da de kom til
samleplassen.
En annen form for eksport var de som
reiste med «Lok,et». En reise som gikk
med lokomotiv fra Oslo. Kl 11:30 (Red.
anm.: dette klokkeslett står i originalmanuset muligens det skal være 21:30)
om kvelden møtte jeg fire mann på
Jernbanetorget. Stikkord ble utvekslet,
og så var det å sondere terrenget. Vi
hadde Gun og Svarten på Østbanestasjonen, og de ordnet med lok.føreren
og karene på bestemmelsesstedet, og
kl 23:30 fikk jeg så siste rapport. Alt i
orden. Jeg hentet karene, og gikk utover
perrongen. De hadde fått beskjed om
30

at bagasje kunne de ikke ta med, og
de skulle være kledd i dress og frakk.
Likevel kom enkelte i strupeknickers og
islender, og det var et mareritt mange
ganger å gå forbi de tyskerne som til
alle døgnets tider skulle passe på at intet
galt hendte på Oslo Ø. Enkelte ganger
ble vi fiksert ganske skarpt av offiserer,
og vi var ikke særlig høye i hatten.
Det var godstoget som gikk kl 00:00
guttene skulle være med, og lokomotivet sto helt ute ved broen over Akerselven. Det var også borgervakt på den
tiden, og de fulgte interessert med. De
var nædt til å se hva som foregikk, men
vi måtte gå ut i fra at det var bra karer,
og de forsto kanskje heller ikke at det
var flyktninger det hele dreide seg om.
De trodde formodentlig at det var folk
som skulle ut å reise, og uten reisetillatelse. Denne ruten gikk bra en stund,
men så sprakk den på mottagerstedet,
og så var det å forsøke å finne noe nytt.
En dag traff jeg en kamerat fra Fredrikstad, og slo på overfor ham angående
eksport derfra. Han skulle undersøke
saken og gi meg beskjed. Noen dager
senere fikk vi underretning om at alt
var i orden. Første etappe var tog til
Fredrikstad, så med fjordbåt til Hvaler,
og så ble det stilt robåt til disposisjon.
Tyve minutter å ro tok det til Sverige.
Ruten var meget behagelig, men for
ikke å risikere noe, sendte vi de første
gangene studenter og A.T.-karer som
ikke var så i faresonen som virkelig
illegale ettersøkte personer.
En av disse puljene på 4 mann tok feil
vei på Hvaler, og ble til slutt stående på
en brygge. Dette ble observert av en
NS.-kvinne, som nok synes det hele så
litt mistenkelig ut. Hun ringte da til det
tyske «Sicherheitspolisei» i Fredrikstad
for å underrette dette om de fire karene.
Vel, politiet i Fredrikstad kunne intet
gjøre med saken, men henviste kvinnen
til vaktpatruljen på øya. Samtalen ble
imidlertid avlyttet på sentralen hvor
en av våre folk satt, og hun underrettet
straks rette vedkommende, og han fikk
så fjernet de fire karene. NS.-kvinnen
ringte til vaktpatruljen, men sentralen

Ramberg sitt pass utstedt i Sverige 1944.

svarer: «Dessverre opptatt». Dette
gjentok seg en 3 – 4 ganger, men til
slutt måtte sentralen la kvinnen komme
fram. Tyskerne lovte å komme med
en gang. Tyve minutter etter kommer
den tyske vaktbåt, og tyskerne hopper
ut og går opp til de fire karene som sto
på brygga. De ber om legitimasjonspapirer, og alt er i skjønneste orden. De
fire karene sier at de har feiret bryllup
dagen før, og tyskerne kjenner dem
igjen. De bor der ute på øyene alle fire.
Når tyskerne så er dratt sin kos igjen,
går karene opp i skauen hvor de fire
flyktninger står, og følger dem til det
sted hvor båten ligger, og om kvelden
når mørket faller på, er de alle vel over.
Min egen reise til det store utland var
også litt utenom det vanlige. Jeg hadde
overlatt alle kontakter til Jens, og reiste
en solblank dag med kone og to barn
til Fredrikstad. Vi hadde med oss 3
kufferter og barnevogn, for den minste
var bare 6 uker gammel. Den eldste
21/2 år. Vi kom vel fram til Fredrikstad, og tok fergen over til gamlebyen
hvorfra vi skulle ta rutebåten til Hvaler.
Denne båten gikk fra selve Fredrikstad
og derfra til Gamlebyen, og hvis det var
kontroll, så skulle vi få beskjed av en
mann vi hadde ombord. Da vi ser ham
stå der, og han ikke gir oss noe tegn på
at det er kontroll ombord, trodde vi at
alt var i orden, men i det øyeblikk vi

som de siste skal gå ombord i fergen
kommer en ung pike løpende og sier
at mor er syk så vi får heller komme en
annen dag. Ja, vi forstår at noe galt er
fatt, og skal snu. Da oppdager jeg at vår
mann står inneklemt mellom 2 tyskere,
en sivil og en SS-mann, og han har altså
ikke kunnet gi det avtalte tegn. Det ser
ut som tyskeren har interesse av oss,
men mannskapet tar landgangen, og vi
forsvinner med barnevogn og ungen
bortover kaien, og innover i gamlebyen.
Heten er forferdelig, og ungene skriker.
Da så gummien på det ene hjulet
på barnevognen faller av, er det hele

fullkomment. Vi kommer oss inn på en
fabrikk hvor vi er litt kjent, og får gitt
ungene litt mat. Så er det å traske til et
nytt fergested, til Kråkerøy, og innover
mot byen igjen. Nå er det ikke glohet
sand lenger, men brosten og barnevognen høres ut som en 50 tonns tank.
Vi kom endelig tilbake til fotografen –
kontakten i Fredrikstad – hvor vi var
ventet, og vi spekulerte hvordan vi nå
skulle ordne det hele. Vi holdt på i fire
timer før vi fikk en ordning i stand, og
den viste seg å være så bra at den ble
brukt senere også. Det ble ordnet med

lastebil, og så bar det utover til Kråkerøya igjen, og til sydspissen. Der lå det
en fiskeskøyte og ventet, og unger og
barnevogn ble lempet om bord, og så
sto det ut fjorden. Det var ringt i øst og
vest, og da vi kom ut til Hvaler 2 timer
senere, lå robåten klar. Vi fikk oss en
prat en times tid, og så da det var mørkt
nok ombord, og etter 20 min. roing,
kunne vi puste lettet ut.
Ruten var fin. Den gikk uten uhell til 14
dager før freden, og da ble den nedlagt
grunnet for lite søkning!

Hvaler i pressen

Kommunikasjonssvikt

Ulf Jardar har sakset stoff fra aviser fra 1910 - 1939
som har handlet om «Hvaler i pressen».
Med tillatelse fra Ulf Jardar gjengir vi her, sett i
ettertid, to muntre historier fra 1910. Hvor den
ene har DS Hvaler som åsted.

Innsendt av Kåre D. Hjelle.
Tidligere kaptein på de syv hav.

Uhyggelige passasjerer
(Smaalenenes Social-Demokrat 22/08-1910)
To berusede stenhoggere øver voldsdåd ombord i
«Hvaler». En ble fakket men unnslapp igjen.
En kvinnelig passasjer mottok uanstendige bemerkninger.
I Bølingshavn forsøkte kapteinen å lempe ut den ene,
men det endte i slossing og hærverk. Lensmannen ble
budsendt, men under transporten hoppet den ene
overbord ved Edholmen og svømte i land. Han løp
deretter naken over øya, men vil nok ikke unngå å stå til
rette for sine handlinger.
Kystsanatorium på hvaler
(Fredrikstad Dagblad 04/10-1910)
Tyske kapitalinteresser har, skrives det i Tidens Tegn,
hatt oppmerksomheten henvendt på den herlige
nledning som det er til å opprette et kystsanatorium med
badeanlegg på Hvaler – Kirkøy eller Søndre Sandøy.
Folk har også vært rundt om for å bese seg og avgi
rapport. Men da man fikk høre at det var avhengig av
herredsstyrets forgodtbefinnende om et kystsanatorium
skal kunne tilstås rett til å servere gjestene drikkevarer,
samt at Hvaler herredsstyre er i mot utstedelse av
bevillinger, har man i alle fall foreløpig utsatt
forhandlingene. Kommentar fra venneforeningens leder:
Hva med å gjenoppta forhandlingene? Det er jo ønske om
hoteller på flere steder på Hvaler?

Kapteinens notat til overstyrmannen:
I morgen vil det bli total solformørkelse kl 09:00. Dette er
noe vi ikke kan se hver dag, så la mannskapet stille opp i
sine beste klær på dekk slik at de kan se dette. For å
markere dette sjeldne fenomen vil jeg selv forklare dette for
dem. Hvis det blir regn, vil vi ikke kunne se dette særlig bra.
I så fall bør mannskapet samles i messa.
Overstyrmannens notat til 1. styrmannen:
På ordre fra kapteinen vil det bli en total solformørkelse i
morgen tidlig kl 09:00. Hvis det blir regn vil vi ikke kunne
se den fra dekket i våre beste klær. I så fall vil solens forsvinning bli fulgt i sin helhet i messa. Dette er noe som ikke
skjer hver dag,
1. styrmannens notat til 2. styrmann:
På ordre fra kapteinen skal vi i sin helhet følge i våre beste
klær at solen forsvinner i messen kl 09:00 i morgen tidlig.
Kapteinen vil fortelle oss om det kommer til å regne. Dette
er noe som ikke skjer hver dag.
2. styrmannens notat til båsen:
Hvis det blir regn i morgen tidlig i messa, hvilket er noe
som ikke skjer hver dag, vil kapteinen i sine beste klær
forsvinne kl 09:00.
Båsens notat til mannskapet:
I morgen tidlig vil kapteinen forsvinne. Det er synd dette
ikke skjer hver dag.
Vi presiserer at denne historie ikke er hentet fra MS Hvaler.
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Jan Wangberg og Kåre Hjelle.

Tall Ships Races 11. – 14. juli 2019

Tall Ships Races, ble for byen og MS Hvaler det man kan kalle en suksess.
TEKST OG FOTO
PER-ARILD ANDERSEN

Barneaktivitetene ble meget populære. Og et antall, som er basert på
utdelte premier, er anslått til over 200
barn som var innom båten. Enten for
å lære om knuter, fargelegge båten,
legge puslespill av skorstenen eller
løse quiz ved å gå rundt å spørre
våre verter og samtidig lære noe om

Hektisk aktivitet ved barnebordet
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båten vår. Vi hadde besøk fra fjærn
og nær. Ikke bare byens befolkning,
men også deltagere som var på Oase
stevne i Kongstenhallen hadde noen
timer «fri» og avla oss et besøk. Et av
bildene er Andrea Abigail og Aron
Luca som for tiden bor i Stockholm,
men er fra Skien. De var sammen
med sin bestemor Anne Marie Reisel
som bor på Gol. Vi hadde «halve
Europa på besøk. Publikum fra både

Tyskland, England, Nederland, Sverige og Danmark. Ja, sannelig var det
geografisk spredning på publikum.
Risikoret kom på besøk og fremførte
shantys mens Per Spellemann underholdt med Taube på fordekket med
trekkspillet. Dugnadsgjengen stilte
opp i to hele dager fra morgen til
kveld de dagene vi holdt åpen båt. 28
personer var involvert i de to dagene.

Andrea Abigail og Aron Luca Tegner og fargelegger MS Hvaler.

RISIBOYS underholder på fordekket.
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ETTERLYSNING:
Bildet under er tatt en gang i 1960-årene i aktersalongen på MS Hvaler. Kanskje du har kjennskap
til om dette bildet finnes? Vi vil ikke gjøre krav på bildet, men hvis eier kan tenke seg å donere det
til MS Hvaler vil det være en svært velkommen gave. Hvis eier ønsker å beholde det, vil vi gjerne
få lov til å avfotografere det og bruke en kopi som veggpryd i båtens aktersalong.
Det er viktig for å bidra til å gjenskape salongens atmosfære og autensitet.
Ta kontakt med Knut Alnæs på mobil 957 62 251.
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Til medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til årsmøte 2020
D/S Hvalers venner
onsdag 26. februar kl. 18.00
Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Ridehusgata 20, 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 2019
Regnskap og revisjonsberetning 2019
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 12.02.2020.
Program etter årsmøtet
1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Foredrag: Foredragsholder er foreløpig ikke klar.
Det kommer vi tilbake til på facebook og på vår hjemmeside.
Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer.
Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner
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SALGSOBJEKTER
2020
MS Hvaler i Ødegårdskilen april 1969

KALENDER
FOR 2020
KR. 150,-

I årets kalender har vi tatt for oss bilder av båter som har vært i Hvalerselskapets eie fra 1892 og frem til 2001.
Bildene er utlånt av Eine Wiklund som også har forfattet teksten under bildene.

POSTKORT MED
STEMPEL
KR. 40,-

KONVOLUTT MED STEMPEL
KR. 50,-

HANDLE/STRANDBAG
KR. 100,-

«VED HOMLUNGEN» KR. 2500,-

«UT ÆLVA» KR. 1000,-
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T-SKJORTER
DAME/HERRE KR. 200,CAPS KR. 150,-

Med på turen
Firesafe har utarbeidet teknisk
analyse for M/S Hvaler!
Vi brannsikrer både på land og
på vann.
/ Teknisk analyse
/ Automatisk slokkeanlegg
/ Brannrådgivning
/ Brannalarm
/ Branntetting og brannmaling
/ Brannteknisk risikoanalyse
God tur!

+47 22 72 20 20 – www.firesafe.no
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126 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 2019 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 70.000,
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
7 % 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 syv 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 sanitetsforening

HVALER KOMMUNE
ØSTRE HVALER SJØMANNSFORENING
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Viktig støtte til restaurering og
drift av MS «Hvaler»

Stiftelsen DS Hvaler og Hvalers venner takker alle som har gitt støtte til restaureringsarbeidene
andre halvår 2019! 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:
Hvaler kommune

30.000

Hvaler Bondelag
Hvaler Sanitetsforening – støtte til hjertestarter
Opplæringskontoret for Tele, Data
og Elektro – støtte til ny livbåt
JOTUN A/S
Seal Egineering

2000
15000
15000

Storm Elektro A/S
Andersen og Mørck

Gratis malingprodukter til stål og treverk
Gratis pakninger til hovedmotor,
reverseringskasse, og rørsystemer
Utførte el-installasjoner til selvkost
Gratis transport av leveranser

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
Kåre Davidsen Hjelle, 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

