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Arntzen (90) ser tilbake
Hvaler-magasinet besøkte
nestoren i MS Hvaler
prosjektet rett før han rundet
90 år, 2. juni. Sammen med
Tove Thøgersen og Ottar
Blekken skjøt Jan Hallvard
Arntzen startskuddet for
rehabiliteringen av MS Hvaler.
Siden den gang har han blitt
på sin post og har ingen planer
om å legge inn årene. Snart kan
han kanskje se MS Hvaler seile
forbi sitt idylliske bosted ved
Skjelsbusundet. Da går
garantert flagget til topps.
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TILBAKEBLIKK: JAN H. Arntzen ved sjøbua på eiendommen
sin ved Skjelsbusundet. Her trakk han linjene fra den gang
rehabiliteringen av MS Hvaler startet og fram til i dag.

FULL FART FOROVER. HISTORIEN OM SKIPPER
KARL WENDEL JOHANNESSEN
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ETTER REGN KOMMER SOL
Det går mot sommer og ferietider, vi drar på sjøen eller kanskje til fjells, vi nyter og vi koser oss
etter en strevsom vinter og et helt uvanlig for-år!
Vi skulle så gjerne hatt Hvaler
i drift nå, kunne dra ut ælva, ut
Løper`n og rundt i Øy-riket vårt
med passasjerer som hygger seg
på dekk og i salongene. Det hadde
vært en stor glede for oss alle! Og
hvilken glede hadde det vel ikke
vært å dra med han Jan, vår nestor
og initiativtaker til hele prosjektet vårt, på en tur ut i Hvalerskjærgården på hans 90-årsdag!
Gratulerer med dagen fra oss alle,
Jan!
Pandemien førte til full stopp i
dugnaden, og forberedelsene for
drift ble satt på vent. Så skal det
ikke underslås, at når vårt prosjekt
som ble startet opp i 1993 nå går
inn for «landing», så er det,- som
i sluttfasen for alle større byggearbeider- ganske stor aktivitet som
kreves for å få til en «myk landing». Og det krever sin tid! Kort
sagt, det blir ingen turer i år, vi
driver på alt vi klarer, og vi håper
på, og tror på solskinn i 2021!
Samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet der Ingrid Bjerke, bosatt
på Kirkøy, er koordinator for vår
søknadsprosess, går svært bra.
Slippsetting på Isegran og inspeksjon var planlagt denne våren, men
er utsatt til våren 2021.
Selv om dugnaden har hatt et
pålagt opphold, så har våre innleide håndverkere jobbet ufortrødent videre med sine oppdrag.
Maritime Center Fredrikstad,

ved Bård Johansen, har kommet
langt med bygging av benker i
midtsalongen. AL-elektriske har
overtatt ansvaret for el-installasjonene, og Nortronik A/S ferdigstiller brannslukking-varsling- og
alarmsystemet. I maskinrommet
er starteluftsystemet klargjort av
Borge trykkluftsenter, og klart for
driftstest, mens Engelsviken Slipp
har ferdigstilt varmesystemet i
hele båten. Blikkenslager Cong
Huu Ngo hos A. Hansen Gruppen
har produsert lufterør for midtsalongen, og Arnesen Maskin og
vedlikehold har levert nye deler
til de hydrauliske pumpene til
reverseringskassa. «Kassa» fremstår nå som «ny», og blir spådd et
langt og godt liv, forutsatt «gode
gammeldagse oljer», og kyndig
vedlikehold. Og siden vi har en
meget kyndig dugnadsgjeng som
nå er tilbake for fullt, så vil det gå
veldig fint!
Dette halv-året har vi mottatt
støtte som gjør det mulig for oss
å gjenskape en tro kopi av den
originale manøversøylen som ble
stjålet for mange år tilbake. Ole
Torp har laget gode konstruksjonstegninger på dugnad, Norsk Kulturminnefond og Oslo Maritime
Stiftelse sørger for finansieringen,
og Maritime Center Fredrikstad
ved Leif Erik Ellingsen står for
produksjonen. I oktober skal det
hele være klart for montasje, og vi

er utrolig spent! Dette blir en stor
begivenhet for oss!
Men vi har også fått mye annen
viktig støtte denne våren, en
oversikt kan leses på siste side.
Uten denne støtten ville selvsagt
arbeidene stoppet opp, det er
kostnadskrevende å gjenskape en
båt som Hvaler ut fra antikvariske
prinsipper for materialvalg og byggemetode. Når det heller ikke foreligger en eneste tegning som viser
hvordan båten var bygget, blir det
en god del prøving og feiling, og
det må derfor være rom og toleranse for at vi ikke treffer blink ved
første forsøk. Da sier vi at vi «har
lært noe vi ikke visste». Men vi vil
igjen berømme Riksantikvaren
ved Erik Småland for utrolig god
veiledning og rådgiving om alle
forhold knyttet til gjenoppbyggingen. Det har sikret et resultat som
er så nær opp til originalen anno
1948 som det går an å komme
med den informasjonen vi sitter
med i dag. Vi er riktignok ikke helt
i mål, men vi har godt mot alle
kvinner og menn – og vi står på!
Vi ønsker alle våre lesere en riktig
god sommer!
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KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

Informasjon fra
venneforeningen

Som man leser i artikkelen om dugnaden så ble den også delvis nedstengt 12.mars. Og det er jo
ikke bare dugnaden som blir lidende av den situasjonen landet vårt er oppe i.
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Festivaler som vi skulle ha vært med på blir det ikke noe av.
Og vår lagerbeholdning av T-skjorter, caps, handlenett, og
bilder får vi ikke solgt noe særlig av. Noe salg har det blitt
etter at vi to ganger har kjørt en liten kampanje på facebook.
Som igjen innbrakte kr. 9.400,- til venneforeningens kasse.
Og morsomt var det at et medlem av en gågruppe undertegnede er med i betalte kr 2.000,- for ei t-sjorte og en caps!
Men vi trenger fremdeles å lette litt på lagerbeholdningen og
trenger du noe så ta kontakt med undertegnede på
per-aria@onle.no.
Hva går medlemskontigenten til?:
Mange lurer sikkert på hva medlemskontigenten går til? Vi
forsøker å gi en liten redegjørelse for den nedenfor.
Inntektene som venneforeningen får inn, enten i form av
medlemskontigent, salg av rekvisita eller ved mindre beløp
som medlemmene betaler inn i tillegg til medlemskontigenten, blir i sin helhet overført Stiftelsen. Ofte som uprioriterte
midler og noen ganger ønsker venneforeningens styre at
pengene skal gå til noe spesielt. For eksempel livbåten eller
utsmykning av aktersalongen, til innramming eller restaurering av bilder som opprinnelig hang der. Men veldig ofte går
det til restaureringen som ved kjøp av verktøy, materialer osv.
Eksempel kan nevnes at en god vinkelsliper (som nesten er
en forbruksvare hos oss, det er tross alt en stålbåt vi

restaurerer) koster mellom kr 1000,- og 1200,-. Da er det
godt å kunne selge noen t-skjorter ekstra.
En annen «utgift» som venneforeningens konto får et dypt
innhogg av er det bladet du nå sitter med i hånden. Får å
få trykket og sendt det ut (porto) koster det nesten kr 60,pr blad to ganger i året. Med lett hoderegning ca 120 kr i
året. Og medlemskontigenten er som kjent kr 350,-. Noen
ganger får vi riktignok litt inn på reklame. Men ikke ved hver
utgivelse. Og alt du ser av innhold i avisen er på dugnad. Det
er ikke få timer som går med til å få bladet ferdig til trykking.
Og i tillegg er vi jo som Tordenskiolds soldater. De fleste i
dugnadsgjengen tar på seg flere oppgaver for å få det til «å gå
rundt» som det heter.
Vi er heldige i vår venneforening som hele tiden har et
medlemstall som årlig har netto økning.
Og vi skulle ønske at vi kan sende ut bladet vårt to ganger i
året i fremtiden også. Alternativt er å sende ut bladet en gang
i året får å halvere den kostnaden. For det er jo nå engang slik
at når båten kommer i drift, vil våre inntekter være basert på
medlemskontigent og inntekter på salg av turer og salg ombord. Det kan bli en utfordring og vi er derfor helt avhengig
av medlemskontigenten og at antall medlemmer holder seg
på det nivå som i dag nemlig 550 – 600. Vi ønsker oss flere
medlemmer og er det noen av våre medlemmer som føler
seg kallet til å verve noen, venner, bekjente eller familiemedlemmer så sponser vi ei t-skjorte i gave.

Gjenstående arbeider
TEKST: OLE TORP

Vi begynner å se slutten på ferdigstillelsen av maskinrommet. På
hovedmotoren skal den påhengte
lensepumpen monteres og brennstoffdysene overhales. Eksosrørene for
hovedmotor, hjelpemotor og kjele skal
isoleres. Hvaler er utstyrt med vribare
propellvinger som blir hydraulisk
styrt fra reverseringskassen. De to
hydraulikkpumpene i kassen er nå
overhalt hos firma Arnesen maskin
& vedlikehold og skal settes inn igjen.
Det skal også legges kjølevannsrør til

og fra reverseringskassen.
Alle rørsystemer som er koplet til
hovedmotoren er ferdigstilt. Det er
rør for kjølevann, dieselolje, smøreolje
og starteluft. Rørsystem for ferskvann
er under arbeide og det er Engelsviken Rør som utfører dette. I systemet
inngår også avløpsrør fra vakuumtoaletter og det blir opplegg for kaldt
og varmt vann på toaletter og i skipperlugar. Manøversøylen i styrhuset
er under produksjon hos Maritime
Senter på Isegran. Når den kommer
på plass skal det monteres trinser og

wirer for kontroll av motorturtall og
propellstigning. Sentralvarmeanlegget
er gjort ferdig og det gjenstår å fylle
anlegget med vann/frostvæske og
sjekke for lekkasjer. Det skal sveises på
nytt sjøvannsinntak for brannpumpen
og det må gjøres i forbindelse med
den forestående slippsettingen.
Mellom maskinrom og styrhus skal
det legges opp talerør for
kommunikasjon. Det skal legges rør
til manometre i styrhus for
starteluft-trykk og smøreolje-trykk i
reverseringskassen.
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Restaureringsarbeidet
våren 2020

I julenummer 2019 av bladet vårt avsluttet jeg med at «når vi fjerner presenningene til våren
håper dugnadsgjengen å vise frem en ferdig båt etter 25 års restaurering». Det ble håpet som
brast. Koronaen traff også oss. 12.mars ble det også full stopp for dugnadsgjengen. Når vi nå
skriver først i juni er de fleste av oss i gang igjen med full fokus på avstand og hygiene.
TEKST OG FOTO:
STEINAR HAUGSTEN

Vi er jo gamle kællær i risikosonen
så vi tar ingen sjanser og følger lojalt
myndighetens råd. Ved siden av at dugnadsgjengen måtte ta pause ble også de
bestilte arbeidene fra ulike firmaer også
forsinket.
Har vi så ikke noe å meddele om
fremdriften? Joda, det har vi. Det ble jo
jobbet for fullt frem til mars måned og
nå de siste ukene .
Det er laget nye sittebenker på akterdekket, utført av vår egen dyktige snekker Tor Christiansen, isegran Maritime

senter er nesten ferdig med benker
i midtsalongen, og kjøler er på plass
ved nedgangen til forsalongen. Det er
montert rekkverk i trapp til forsalongen.
Det er alltid malerarbeider som gjenstår
så det er malt både i midtsalong og i
toalettene. I maskinrommet er det påført
3 strøk med brannhemmende maling i
tretaket og livbåtdekket er malt
Elektrikere fra AL elektriske legger
ledninger til ulike steder i båten og
Hardanger fartøyvernsenter kommer
før sommeren og sluttfører trearbeidet i
midtsalongen.
I maskinrommet kommer stadig flere
ting på plass hvor Engelsviken Rør har

montert røropplegg for toalettene. Borge
Trykkluftsenter har montert røropplegg
for startluftflaskene. Målet er fremdeles
å starte opp maskinen i år til tross for
utsettelser pga. Koronaen.
Etter planen skulle vi hatt båten på slipp
på isegran i april for maling av skrog,
stoffing av bunn og diverse mekaniske
arbeider. Dette måtte utsettes til august
måned pga. koronaen.
Så selv om koronaen satte oss 2 mnd tilbake er vi nå i godt i gang igjen. Natene
i dekket må vedlikeholdes, ankerkjettingen må renses og oljes, styrhustaket skal
males Men prøveturen skjer nok ikke før
ut på nyåret 2021.

Jan Fagernes og benkene på Ronny Karlsen inspiserer den
ene av de to nye luftelyrene.
akterdekket.

Bård Johansen lager benker i midtsalongen.

Tore Haraldsen og Arne Johansen reparerer styrbord port.

Rolf Christiansen og Jan Fagernes bøyer rekkverket til trappa ned til
forsalongen.
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Arntzen i 90

Har vært en del av Hvaler-prosjektet siden starten
2. juni rundet Jan Hallvard Arntzen 90 år. Den profilerte Hvaler-mannen har vært en sentral
skikkelse i prosjektet med å restaurere M/S Hvaler - helt siden starten. Han er fortsatt aktiv så det
holder – og har ikke gitt noen signaler om at han akter å legge inn årene.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Vi treffer jubilanten i hans frodige
hage utenfor hjemmet på Spjærøy et lite steinkast fra Skjelsbusundet.
Her har han bodd siden 1980 og her
nyter han sitt otium – som på ingen
måte er preget av lediggang. Jan har
og har alltid hatt en høyfrekvent
motor i brystkassa og et skarpt hode
som har utstyrt ham med et sjeldent
høyt aktivitetsnivå - og et brennende
engasjement for det han driver med,
sier de som kjenner han.
At han tilbringer alderdommen
på Hvaler er ikke mer enn rett og
rimelig. Han ble født og oppvokst
i skolestua på Neset på Vesterøy –
ikke mange kilometerne fra der han
nå bor. At han i yrkeslivet havnet i
skoleverket var kanskje uunngåelig,
med skolestua på Neset i morsmjølka
og familiære skolegener i kroppen.
I mange år var han en svært aktiv
og populær rektor ved Kråkerøy
ungdomsskole.
Så Hvaler-båten forfalle
Trioen Jan H. Arntzen, Tove
Thøgersen og Ottar Blekken var
samstemte i sine tanker om at noe
burde gjøres for å berge den ærverdige båten som hadde preget Hvaler-skjærgården i en årrekke. I 84 år
gikk den i fast rute mellom
Hvaler og Fredrikstad. Tidlig på 80tallet kom de tre sammen.
De konstaterte at båten var i en
sørgelig forfatning og bestemte seg
for å gjøre noe. Drømmen om at den
igjen skulle bli dronningen på elven
tiltok i styrke. En rekke redningsaksjoner var tidligere satt i gang, men
førte ikke fram. Grunnen var nok

PÅ HJEMMEBANE: Fra boligen på Spjærøy har Jan H. Arntzen bare få meter ned til
Skjelsbusundet. Snart håper han å få se MS Hvaler på vannet i Hvaler-skjærgården igjen.

NÆRHET TIL SJØEN: Jan H. Arntzen har dype røtter i Hvaler-samfunnet. Den maritime
interessen ligger i blodet.

først og fremst at man ikke forsto
hvor omfattende et slikt arbeid var –
og hvilke krav det stilte til økonomi
og tilgang på fagfolk, forteller Jan.

-Byens aviser var positive til et hvert
forsøk på å redde båten og stilte opp
med bred omtale hver gang et nytt
initiativ dukket opp, forklarer Jan.
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MED FRA STARTEN: 90 åringen fra Hvaler har vært med i bevaringsprosessen av MS Hvaler helt siden starten – og er fortsatt «still
going strong»

- Særlig to personer fulgte utviklingen nøye. Det var lokalhistoriker Ulf
Hjardar og journalist Arne Børresen i
Demokraten. Det var først da disse to
slo fast at båten var i en stadig dårligere forfatning med bakgrunn i alarmerende tilstandsrapporter. - Jeg hadde
på den tiden jevnlig kontakt med Ottar Blekken vedrørende tiltak for barn
og unge i Kråkerøy kommune. Begge
hadde vi en solid Hvaler-tilknytning
– og turbulensen omkring MS Hvaler
opptok oss i betydelig grad.
- Det var derfor med glede vi kunne
konstatere at båten var tatt hånd om
av en privatperson. Denne var Einar
Olsen. En usedvanlig initiativrik
mann med faglig bakgrunn for å
arbeide med stål. Han hadde dessuten
stor goodwill hos både Kverner og
avtroppende FMV-ledelse, forklarer
Jan.
Kjøpte båten
Einar Olsen hadde planer om å omgjøre båten til husbåt og hadde langt
på vei «strippet» båten innvendig.
- Vår overraskelse var stor da Einar
6

en dag antydet at han ikke var
fremmed for å selge båten. Betingelsen var at den verneverdige slepebåten
«Høvdingen» måtte gå i samme
handel. Sammen med Tove Thøgersen ved Fredrikstad Museum drøftet vi
muligheten for å redde MS Hvaler fra
å bli vraket. Etter de mange feilslåtte
redningsaksjonene var det ikke lett å
finne sponsorer. Enkelte hadde ytet
betydelige beløp uten å se resultater.
For å øke troverdigheten for vårt initiativ fikk vi i stand et interimsstyre
bestående av ti personer. Dette grepet
ga resultater over all forventning. I
løpet av tre måneder hadde vi samlet
inn et beløp som var tilstrekkelig for
å kjøpe båten og sette i gang bevaringsprosessen, forteller Jan.
Møtte Dalai Lama
Nå kan Jan glede seg over at restaureringen av MS Hvaler ser lyset i
tunnelen.
- I tillegg til all dugnad regner vi med
at vi har brukt rundt regnet 25 millioner på prosjektet så langt. Men det
er det verdt, sier Jan. For å beskrive

Jan H. Arntzens livsløp hadde vi
trengt mange Hvaler-magasin for
å få med alt. I denne sammenheng
har vi for det meste konsentrert oss
om hans engasjement for MS Hvaler.
Men vi kommer ikke utenom å
nevne at han har vært leder for Norsk
Forening for Fartøyvern. Gjennom
omfattende lobbyvirksomhet mot alle
politiske partier ble han et kjent og
respektert ansikt i det politiske miljø.
Fra dette miljøet ble han blant annet
lansert som kandidat til styret i landsdekkende Norsk Kulturvernforbund.
Vi må også nevne hans engasjement
for tibetaner-saken. Der samarbeidet
han tett med Lauritz Johnsen, kjent
som «Onkel Lauritz» i NRK. Dette
engasjementet førte til at han ved
flere anledninger fikk møte tibetanernes religiøse overhode, Dalai Lama.
Vi tipper drømmen for Jan må være å
gå de få skrittene ned til Skjelsbusundet – og se «nye» Hvaler seile forbi.
Den dagen er kanskje ikke veldig
langt unna. Da går flagget garantert
til topps hos den vitale 90-åringen.

MS Hvaler og kursvirksomhet
Vi som skal følge MS Hvaler videre og eventuelt være en del av sikkerhetsbemanningen om bord
etter at skuta har kommet i drift vil trenge et sikkerhetskurs, såkalt begrenset sikkerhetskurs.
Dersom vi antar at sikkerhetsbemanningen skal bestå av 4 personer utenom skipper så må disse
ha dette sikkerhetskurset samt legeattest fra sjømannslege.
TEKST: KÅRE DAVIDSEN HJELLE

Styret har foreslått følgende sikkerhetsbemanning på MS Hvaler: Skipper, maskinpasser samt 3 dekksfolk.
Når det gjelder legeattest så er det
følgende som gjelder i henhold til
«forskrift om helseundersøkelse på
skip»: De som skal være mannskaper
på hver tur og som inngår i sikkerhets-bemanningen, må ha legeattest.
De som ikke er ansatt og som følgelig
ikke er en del av sikkerhets-bemanningen, men likevel er med og hjelper til om bord på turene beskrevet
som dugnad, trenger ikke legeattest.
Denne omtalte legeattesten utferdiges av en sjømannslege og er noe mere
omfattende enn vanlig legeattest som
utferdiges av fastlegen.
Undersøkelsen hos sjømannslegen

tar 20 min og koster kr. 2200,00.
Dette foreslås bekostet av hver enkelt
som ønsker å delta på et slikt kurs.
Et annet moment som det er greit å
huske på er at når skuta er underveis,
skal styrehuset bemannes med skipper og en av sikkerhetsbemanningen
som skal befinne seg i umiddelbar
nærhet av styrehuset (utkikk).
Pr i dag har vi 20 dugnadsarbeidere
og andre interesserte vist sin interesse for et slikt kurs.
Slike kurs holdes ved RS Sjøredningsskolen AS som ligger ved
Langgrunnveien 34 i Horten.
Driftsleder ved dette kurset er Trond
Knapstad og han opplyser at
kurset koster ordinært kr. 12100,00
pr deltaker og vi har 50% rabatt på
dette beløpet gjennom foreningen for

fartøyvern. Dette kurset går gjennom
hele året og starter på en mandag og
varer til fredag samme uke, altså 5
dager.
Kursstedet tilbyr kursdeltagere
og andre gjester overnatting med
frokost, middag og kveldsmat på
kursstedet RS Noatun.
Overnatting på kursstedet inkludert fullpensjon med kveldsmat ( 4
måltider) er standard pris kr. 1490,per natt.
Antar man en overnatting fra eks.
7-11 september 2020 (uke 39) , koster det kr.1390,- per natt.
Lunsj er alltid inkludert i kursprisen.
Styret i stiftelsen vil etter hvert og
i god tid før kursstart konkludere
om hvordan denne kursutgiften skal
finansieres.

Kursstedet RS Noatun.
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Utstyr som skal installeres
i styrehuset eller
i umiddelbar nærhet
av styrehuset
TEKST: KÅRE DAVIDSEN
HJELLE

Radar
MS Hvaler er under 300 brt og har
ikke krav til radar. Styret i stiftelsen
finner det likevel ønskelig at det er
radar om bord. MS Hvaler er vernet
og har svært liten bro, og dessuten
riggutrustning som vanskeliggjør
bruk av ordinær radar. Det er også
begrenset strømkapasitet i fartøyet.
Sjøfartsdirektoratet har derfor i brev
av 30.mars 2020 gitt stiftelsen aksept
for at vi kan montere en såkalt
bredbåndsradar om bord.
Radar som er tenkt installert er en
Raymarine Axiom 12PRO-RVX
24 VDC med plotter touch og tastaturbetjent. Doppler antenne type
radar quantum Q24D følger med
denne installasjonen.Dimensjonen
på denne radaren er 14,1» x 9,17» x
2,56» (br x hd x dybde).
Kartmaskin/ ECDIS
(Electronic chart display and
information system)
Det er ikke krav om ECDIS (computer basert navigasjonssystem) på
MS Hvaler, men styret i stiftelsen
finner det ønskelig å ha dette om
bord for sikrere navigasjon. De
rattmerkede (utstyr som er påbudt)
ECDIS som finnes i markedet har
to 24 tommers skjermer men disse
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er det ikke plass til i det begrensede
styrehuset. Skip med L over 24
meter skal ha rattmerket ECDIS
om bord. MS Hvaler er på L 24,61
meter. Det finnes mindre versjoner,
med mindre skjermer, men disse er
ikke rattmerkede (utstyr som ikke
er påbudt). Sjøfartsdirektoratet har
i brev av 29.januar 2020 gitt aksept
for at vi kan bruke slike mindre
kartmaskiner som kan installeres
på fartøy under L 24 meter. MS
Hvaler har L på 24,61 meter og
gis dispensasjon fra kravet om at
ECDIS, når det installeres om bord,
skal være rattmerket. Kartmaskinen
som er tenkt å installere om bord er
av typen COASTAL-E 1624 ECDIS.
Denne skal være tilkoplet til skutas
mottaker for globalt satellittposisjoneringssystem (GPS). Videre er
det krav om at vi må ha en
reserveløsning som for eksempel
kan være oppdaterte papirkart for
det området MS Hvaler skal seile i.
Ekkolodd
Vi ønsker å installere 1 stk Skipper
ekkolodd ESN-200 inkludert tranceiver (utstyr hvor sender og mottaker er bygd sammen i en enhet),
svinger og svinger-tank i stål.
Tanken er å installere denne ved
slippsettingen som tenkes holdt ultimo august/primo september 2020.

GPS
(Globalt satellittposisjoneringssystem)
Vi ønsker å installere 1 stk rattmerket Furuno GPS, GP-170, 12/24V
m/GPS antenne (påbudt utstyr).
VHF utstyr
Kravet er: 1 stk Sailor VHF 6222
klasse A DSC med konverter,
12/24V, rattmerket (påbudt utstyr)
Håndholdt VHF
Kravet er: 2 stk TRON TR30
GMDSS med batteri og lader inkl.
nødbatteri (påbudt utstyr).
EPIRB
(Nødpeilesender/Emergency
Position Indicating Radio Beacon)
Når denne senderen er utløst sender
den en alarm med identiteten til MS
Hvaler (MMSI-nummer som er et
unikt nummer alle skuter med lisensabonnement får tildelt) og skutas
posisjon til Hovedredningssentralen
(HRS) (påbudt utstyr).
AIS
(Automatisk identifikasjonssystem)
AIS transpondere om bord sender
ut informasjon om skipets identitet,
posisjon, fart og kurs. Systemet
brukes for å identifisere skip og
driftes av kystverket (påbudt utstyr).

Sertifisering av MS Hvaler:

Det er visse krav til dokumentasjon for vernet eller fredet passasjerskip og verneforskriften
inneholder særlige krav på følgende områder:
TEKST: KÅRE DAVIDSEN HJELLE

Byggekrav
Stabilitet, lastelinje og fribord
Brannsikring
Redningsmateriell
Beregning av passasjerantall og krav
til passasjerområdet
Passasjersertifikatet for vernet eller
fredet skip gjelder i perioden 1.mai
– 31.oktober (sommerhalvåret).
Sertifikatet kan utstedes for enten
liten kystfart eller med nærmere
bestemte geografiske begrensninger.
Operasjonsbegrensning fastsettes
av sjøfartsdirektoratet for varierende
signifikante bølgehøyder og for MS
Hvaler er det aktuelt med 1,5 meter.
Alarm og Nødinstruks
Det skal utarbeides en alarminstruks
på norsk og som skal være oppslått
på lett synlige steder om bord samt
en nød-instruks som skal gi passasjerene informasjon om hvor mønstringsstasjonene er, hvordan de skal
forholde seg i en nødsituasjon og

hvordan redningsvesten skal tas på.
Denne instruksen skal foreligge på
norsk og engelsk og være oppslått på
lett synlige steder om bord.
Opplæringshåndbok
Opplæringshåndboken skal inneholde instrukser og informasjon med
illustrasjoner, der dette er mulig, om
redningsredskapene og brannutstyret.
Denne boken skal inngå som en del
av skipets sikkerhetsstyringssystem.
Skipsdokumenter som skal sendes
inn til sjøfartsdirektoratet for
godkjenning:
•
•
•
•
•

Nasjonalitetsbevis
Målebrev
Bemanningsoppgave
Tilstand av ytre skrog
Anker og fortøyning,
funksjonsprøve
• Skrogventiler, funksjonsprøve
• Maskineri, dokumentkontroll
• Nødstrøm, dokumentasjon

• Styreanretning, nødstyring,
funksjonstest
• Lukningsmidler, funksjonstest
• Brannsikring, brannpumpe,
brannslanger og hydranter,
funksjonstest
• Ventilasjonsvifter, funksjonstest
• Bemanning og arbeidsmiljø,
at besetningens antall og stillinger
er minst som angitt i bemanningsoppgaven
• Kvalifikasjoner, gyldige sertifikater
Beredskaps og sikkerhetsopplæring kontrolleres
• Helseerklæring
• Belysning / nødlys kontrolleres
• Utganger / nødutganger
tilstrekkelig merkes
• Sitteplass for passasjerer
kontrolleres
• Navigasjonsutrustning
• Dette er et utdrag av de krav som
stilles til stiftelsen for
sertifiseringen av MS Hvaler og
for at skuta skal kunne seile
sikkert i årene fremover.

RESULTAT AV ETTERLYSNING!
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN
FOTO: KNUT ALNÆS

Vi har lett og vi leter fortsatt etter ting
som er originale og som har vært
ombord på «Hvaler». Noen ganger
sender vi ut en etterlysing, og ofte får
vi ikke napp. Men, endelig, i vår utgave av avisen i desember 2019 sendte
vi ut en etterlysing av et bilde i aktersalongen der motivet er fra Storesand.
Og sannelig fikk vi napp denne gang.
Lars Rode, vår mangeårige medlem
av venneforeningen og en ivrig
postkortsamler har dette som et eget
postkort i sin samling. Bildet som
hang i aktersalongen er riktignok noe
avkuttet og i mer stående format enn
et postkort. Men det er ingen tvil at

det er det samme
bilde som vi
etterlyser. Nå skal
Kjell Stenmarch
avfotografere postkortet og vi skal
få det rammet inn
med samme
«originale»
ramme. Det vil
Lars Rode gjøre
for oss.
Overrekkelse av postkort. Lars Rode til venstre og VenneSom tidligere nevnt foreningens leder Per-Arild Andersen
har vi mottatt de
øvrige bilder som
som hang på babord side av trappa.
hang i aktersalongen, og nå trenger vi
Først da kan vi si at aktersalongen er
bare oljelampa som var veggmontert
«komplett» hva utsmykning angår.
på styrbord side for trappa og et speil
9

«Fast fisk!» på Isegran –
besøkssenter «KOLLEN»?

Nå har vi inngått leieavtale med Fredrikstad kommune om bruk av et av husene på øya: Huset,
en teglstensbygning i to etasjer, ser du litt oppå en høyde til høyre når du går innover øya retning
fergeleiet.

TEKST OG FOTO: KNUT ALNÆS

Dette er «Vaktmesterboligen», opprinnelig bygget som «Oppsynsmannsboligen» i følge brosjyren :«Hendt på
Isegran 1287 – 1997», utgitt av Erling
Johansen m.fl. Huset sto ferdig 1911,
og ble bygget i teglsten som så mange
av de andre bygningene som ble satt
opp på Isegran i årene 1909 – 11.
Huset ble straks tatt i bruk av løytnant
Sørensen: «Han blir kjent som «kongen
av Isegran» og bor her med sin familie
helt frem til 1939. Sørensen har husdyr
(1 ku,18 sauer, gris, gjess) i den gamle
låven»
Sentral beliggenhet
Huset har en flott beliggenhet, i den
nordvestre enden av det historiske
«glasiet» som ble bygget på Isegran
1741: en stor langstrakt voll som en del
av festningsverkene på øya. Erling Johansen skriver om glasiet i Fredrikstad
Museums Årbok 1986-1989: «Sett fra
et militærhistorisk synspunkt er kanskje det den største severdigheten øya har
å by på». Det har vært viktig for Stiftelsen D/S Hvaler og Hvalers venner
10

at vi kunne ha et lokale med nærhet
til brygga der HVALER vil få sin faste
liggeplass på Isegran. Vi trenger et sted
å ha et fast kontorlokale der publikum
kan ta kontakt med oss. Vi har behov
for garderobe for mannskaper, kjøkken
med oppvaskmaskin, lagring av serveringsutstyr, noe matvarer, klær etc. samt
sikkerhets- og redningsutstyr. Men vi
ønsker også at publikum skal kunne
treffe oss, få informasjon om båten,
historien, arbeidene og drifta. Vi ønsker å formidle det vi er opptatt av som
har med vår lokale kystkultur å gjøre,
om tradisjonshåndverk, levekår, og forholdet mellom menneskene, mellom
by og land, i forrige århundre. Man
kan kalle det et besøkssenter der vi
også kan møte skoleklasser, foreninger
og andre som ønsker å høre mer om alt
dette, slik vi kan formidle det, kanskje
også i samarbeid med andre.
Planer fremover
I de senere årene har huset vært leiet
ut til boligformål. Vedlikeholdet har
vært fraværende gjennom en årrekke,
og behovet for oppgradering er stort.

Avtalen med Fredrikstad kommune
innebærer at vi på dugnadsbasis
utfører en del innvendig oppussing, og
det er stillet noe midler til disposisjon
for dette. Det betales ikke leie. Nå har
vi laget en oversikt over opp-pussingsbehov, og vi skal i dialog med Fredrikstad kommune om dette. Senere skal vi
samarbeide med Sjøspeiderne, Urda,
Jelse, Najaden, og FIX, og om de
ønsker det, skal de også kunne bruke
bygningen. På denne måten knytter vi
de historiske båtene litt mer sammen,
og bygger videre på det fine fartøyvernmiljøet som allerede finnes på
øya. Vi håper at vi på den måten også
skal kunne bli lettere tilgjengelig for et
interessert publikum som nå besøker
Isegran i stadig økende omfang. Det
ser vi frem til. Vi synes huset fortjener
et nytt navn – og det kunne muligens
vært Glaciet. Men vi har et stedsnavn
på en fjellrabb på Skjærhalden bak
Kornmagasinet som kalles «Kollen».
Så kanskje vi kan knytte enda flere
forbindelser til øy-kommunen ved å
kalle dette huset som altså ligger på en
liten høyde, for nettopp: «Kollen»!

Full fart
forover!

Del I

Skipper Karl Wendel Johannessen så fløten
skvalpe i skålen under jordskjelvet i 1904.
Senere ble det andre bølger: om bord i galeasen
Amor med gatesten til Kristiania, bak rattet på
Rapp som dro husprammer til Prestelandet, på
fyrdørken på Sif med treukers tømmerslep fra
Drammen til Fredrikstad.
TEKST: TOR I. BERGER
FOTO: ERIK W. LARSEN
SCANNET OG REDIGERT:
SVEIN STENSVIK

- I slekten min, som kommer fra
Kirkeøy på Hvaler, har det vært sjøfolk
gjennom generasjoner. Før jeg ble født,
flyttet familien til Halden, der far en tid
var formann på verkstedet. Vi bodde
i Skippergaten og under jordskjelvet i
1904 så jeg fløten skvalpe i mugga på
bordet. I 1905 marsjerte kompaniene
i grønn vadmel med femliterpøser på
hodet gjennom gata på vei mot Eskevika og grensa. Utafor huset vårt gjorde
de holdt og fylte feltflaskene i vanntroa.
Over festningen duvet en ballong hele
sommeren og høsten. Fire år gammel
gikk jeg til sjøs for første gang. Far hadde gått om bord som skipper på Halden
III, lastet med marmor fra Fauske til
København. På luka satt maskinisten
og knuste glass til hvitt pulver, som han
skulle slipe ventilene med. Jeg glante
forundret:
– Skal du ha det på maten? –Ja, du kan
tro det smaker godt, sa skøyeren. På
sjømannshjemmet i København så jeg
et piano for første gang, og dessuten
en viftepalme i kroken. Far fikk slepebåten Falken å føre, og så flyttet vi til
Fredrikstad med hele møblementet på
dekket. Først bodde vi i Werenskioldsgate 9, men mor oppdaget at det var
tæring i huset, og vi flyttet over gata til
nr. 18. Mor, far, fire gutter og to jenter
bodde på to rom og kjøkken. Vi ungene

fant oss fort til rette. Oskar Nilsen fra
Hjørnerødgata var beste kameraten
min. Vi trillet ball i hatt, slå på rotta,
dro på landtur i skauen og hang støtt
og stadig nede ved elva blant galeaser,
jakter og kystbåter. Da vi stivpyntet og
fine skulle ta familiebilde hos fotograf
Solberg, hadde to av brødrene forsvunnet om bord i en dansk skute.
Det varte og det rakk, og til sist sa det
klikk! og dermed manglet to gutter på
fotografiet.

FAMILIEN. I første rekke fra venstre sitter
mor Olga, Karl, far Hans Joachim og
søster Nelly. I annen rekke søster Harda
og bror Johannes. Just og Sigurd er for
øyeblikket ombord i en dansk skute.

Jeg gikk på Seiersten skole og klarte
48 poeng på fem skudd i skyting.
En svensk gutt, Oscar Dickson, trivdes
ikke uten sin daglige porsjon spanskrør. En dag sier lærer Urdahl med
ettertrykk: – For Gud er all ting mulig.
Oscar setter handa i været. –Nå, værsågod! – Han klarer ikke å dra en flintskalla mann i hue! Så kom spanskrøret
fram igjen.

Karl Wendel Johannessen

Da Amor førte gatesten til Kristiania
Far hadde en tid galeasen Amor av
Halden. Hun var svart,med hvit skansekledning, og gikk med gatesten fra
Hvaler til Kristiania. I ferien var mor,
de to brødrene mine, Sigurd og Just og
jeg sjøl påmønstret som mannskap. Vi
lå og lastet sten i Ørekroken. Det var
leit å ligge der, det blåste støtt og sjøen
sto rett på. Stenhoggerne trillet lus og
pædder om bord og vi lempet dem ned
i rommet. Det ble leven da Just fikk en
gatesten på stortåa. Når lasterommet
var fullt, heiste vi storseil, mesanfokk,
klyver og jager og spedde iblant på med
toppseilet. Far grep rorkulten, og Amor
satte kurs for Kristiania. Forut var
lugaren med køyeplasser for familien,
og en vedovn der mor kokte maten.
På første turen slingret det slik mellom
Hvaler og Torgauten at jeg kastet opp
den gode søtsuppa som mor hadde
kokt på moreller.
Turen til hovedstaden tok seks-sju
dager. Drøbaksundet var alltid leit –
der måtte vi passe på å få god strøm.
Vi ankret opp i Borkehullet i Vika og
fikk losset stenen. Vi ungene var snart
i land. Å, for noen digre hus! Men mor
hevet fingeren: – Nå veler dere dere
ikke bort i storbyen!
Falken, Rapp og Tom, Vulcan,
Sif og Snapop
Etter skole og konfirmasjon i Frikirken, der jeg sto på gulvet sammen
med Oskar Nilsen, ble jeg forhyrt
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som matros på slepebåten Rapp, eier
Vegard, skipper far min. Det var en hel
slepebåtflåte i elva, fra Høvding, den
største, til Trygg, den minste; begge eid
av Borgersen. Han hadde også Axel
og Tom, Snapop og Sif som ble kalt
kommodepynten. Helseth eide Falken,
Selbak brug Selbak, Apenes Kvik og
Nathalia, Lisleby brug Vulcan, Sørensen
Lillegut, Mathiesen Fix, Kiærebruget
Sam og Nap,Gresvikbruket Snar som
dro arker med møle til Torp brug, og
så hadde vi Oscarsborg, som var noe
for seg sjøl. Rapp var på en 30-40 tonn,
med en dampmaskin på 60 hester. Far
sto for opplæringa, han hadde skjegg og
barter og var det snilleste mennesket i
verden. Lønna var 40 kroner måneden,
med 20 kroner ekstra for kjelsjauen.
Arbeidstida var ubegren-set. Om
kvelden dro jeg fram fyren og lempet
på køl, så det var trykk på kjelen om
natta. Ved sekstida om morran var
jeg førstemann om bord og skuffet på
mer køl, så vi fikk opp dampen. Køla i
baksene var fra Borgersen på brygga.
Den polske og engelske sorten var fine
greier, Svalbardkøla rene elendigheten. Når viseren nærmet seg den røde
streken på 120 pund, sa det klingeling! i
maskintelegrafen: –Full fart forover!
Jeg våkna med tenna i rattet
Jeg lempet mer køl, eller rensket med
ristekniven og slagga. Sammen med
maskinisten hev vi pøsene opp og over
rekka. Eller jeg sto til rors og glante
på kompassrosa eller merkene i land.
Det varmet godt fra kjelen rett under
styrhuset, og på natta ble øyelokkene tunge av den jevne dunkinga av
maskinen. En gang våknet jeg av at jeg
slo tenna i rattet. Ellers var det allslags
forefallende arbeid: Dekket skulle
skures, lanternene pusses og holdes
fylt med parafin, annenhver dag feide
jeg rørene i kjelen, og minst tre ganger
om dagen fikk jeg beskjed: – Karl, sett
over kaffen. Forut var lugarene med
køyeplass for skipper, maskinist og
matros, og i akterenden av lugaren
byssa, der vi ordna maten: brød med
nøkkelost eller sirup,eller mørske, som
mor hadde kokt av kjernemelk og roser
og som smakte nydelig. Trengtes varm
mat,stekte vi flesk i panna. Vi dunket
ofte opp til Selbak brug, hentet prammer med bord og planker og dro den
ned til Prestelandet. Der lå byens egne
båter og skuter samt dansker, svensker
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og engelskmenn: Dampere, barker og
fullriggere på rad og rekke. Innimellom en hollandsk koff, flatbunnet for
kanalseilas med rund baug og akterspeil og kjøl som de senket ned når de
var kommet i rom sjø. Først dro vi en
mellompram inntil skutesida, og utafor
den igjen husprammen. Sjauergjengen
kom om bord, med lærputa på venstre
skulder, hvis de ikke var kjevhendte.
Dampbåtene tok trelasten om bord i
vinsjen.
På seilskuter trillet sjauerne bordene
inn gjennom et høl i sida, til rommet
ble fyllt opp. Så slo de igjen hølet og
stablet resten nøyaktig og godt gjennom dekksluka, mannskapet heiste seil
og skuta satte kurs for utlandet. – Blåste
det tilstrekkelig, seilte skutene helt opp
til Denofa. I vindstille ble de liggende
hjelpeløse ute ved Lera. Da var det å ro
inn til Strømtangen fyr og ringe etter
slepebåt. Jeg husker Aerola, en bark
som ble liggende i et svært dødvann ute
ved Belgen. Den var ikke til å rikke, de
prøvde alt mulig, til sist la de en svær
kjetting under båten og dro den i hele
skutas lengde, uten at det hjalp.
Taubåter måtte til, elleve stykker dro av
gårde, og jeg sto om bord i Sif, som var
sist, og ser hele himmelen over Fredrikstad full av kølrøyk. Elleve båter haler
og drar, forbi renna ved Isegran sier det
svupp! Det er dødvannet som slepper,
og så overtar Oscarsborg Aerola opp
til Moum, der hun lastet høvellast til
England.
Stenen ligger på bånn sønnafor
Belgen
I blant hadde vi langslep. Med Sif og
Snapop hentet vi en tømmerføring i
Drammen som skulle til Greåker. Fort
gikk det ikke, to tømmerfløtere som var
med, rodde fra oss i eka og fiska fersk
fisk til kveldsmat. Sif dro på styrbord,
Snapop på babord, om natta med grønnlanterne på ene sida og rød på andre
og to hvite i masta: Her kommer slep.
Når tåka kom sigende, dro skipperen i
hendelen; en lang, to korte – pause, en
lang, to korte: Styr unna for slepet. Vi
brukte tre uker til Hankø. Der måtte
vi legge føringa, mens vi dro inn til
Borgersen på brygga og hentet mer køl.
Ofte dro vi prammer med gatesten fra
Hvaler og Torsøkilen. En vinterkveld
hadde vi to prammer på slep fra Uten-

gen. De skulle til Sør-Amerika med en
Wilhelmsenbåt som lå ved Prestelandet. Det mørknet, sønnafor Belgen blåste
det opp med snetykke. Bror min står
til ror, så brenner lyset ut i natthuset.
Jeg sitter på taket og river alt i ett av
fyrstikker, så han kan se kompassrosa
over hodet på seg, da vi plutselig hører
et brrr — og et svært plask. Først vrir,
den ene lekteren av seg all stenen, så
den andre. Haugen ligger stadig på
bånn, litt sønnafor Belgen fyr. — Under
første verdenskrig, etter Jyllandslaget,
drev engelskmenn og tyskere i skjønn
forening inn i fjæra på Hvalerøyene. Av
og til dundret det til når miner gikk i
lufta i skjærene utenfor Storesand.
Jeg mista de to søstrene mine, Nelly
og Harda, i spanskesyken. Sjøl sto jeg
om bord i Kronprins Olav, da jeg og
fyrbøteren ble dårlige underveis til
Kristiania. Vi kom til lege i Drøbak,
resepten lød på en halv flaske konjakk
og en flaske kamfer. Vi havnet sammen med 22 andre på en sal på Ullevål
sykehus.
Jeg sov og sov, og en natt, da jeg våknet
døde mannen i senga ved siden av, og
ut me›n. Så snart vi kunne stå på bena,
var det opp og ut med oss også —de
trengte sengene til nye tilfeller. Vi
hadde ikke 10 øre til trikken, så vi ruslet
gatelangs ned mot bryggene. Plutselig
begynte fortauet å gå i bølger, så vi
gikk iallfall armkrok og sjanglet videre.
Hadde en konstabel dukket opp, hadde
vi fått gratis skyss til fyllearresten. Om
bord hadde de skaffet en ny mann til å
lempe køl under kjelen, så fyrbøteren
mønstret på en båt som gikk på en
mine i Nordsjøen, og alle omkom. Så
hva spanskesyken ikke hadde klart, det
klarte mina.

Lillegut

Sif: Tømmerlast fra Drammen

M/B «SANDØ»
Hvaler-selskapets 4. båt

FORFATTER: EINE WIKLUND

Etter kriseåret 1902 har driften i
Hvalerselskapet vist et stadig større
overskudd, som i det vesentlige har
blitt overført til reservefond. Dette
skyldes i første rekke flere anløpssteder og dermed flere passasjerer. Om
sommeren gikk båtene fulle og det
var trangt om plassen. Sommergejstene klaget på overfylte båter, og
våren 1909 sonderes terrenget for
et mulig kjøp av ny båt til utvidelse
av ruten. Slepebåten Let som har
sertifikat for 67 passasjerer leies til
hjelp om sommeren. Dette gjentar
seg også sommeren 1910 og 1911.
Vi begynner å ane at behovet for
en nyanskaffelse blir mere og mere
følbar.
Da direksjonen høsten 1912 har
møte, drøftes båtspørsmålet og
fremtidig rutedrift. Samtidig drøftes
forslag om bestilling av ny båt. Forut
for dette, (den 24.august 1912) hadde
direksjonen sendt til aksjonærene:
FREDRIKSSTAD-HVALER DAMPSKIBS AKTIE SELSKAB avholder
ekstraordinær generalforsamling i
Fredrikstad Privatbanks lokaler
mandag 9. september kl. 12 00. Til
behandling foreligger: Forslag om
anskaffelse av en motorbåt beregnet
på ca. 80 passasjerer og for en pris av
11 â 12 000 kr. I fuldt færdig stand.
Tallrigt oppmøte er ønskelig.
Generalforsamlingen kommer
sammen som en direkte fortsettelse
av direksjonsmøtet. Den beslutter at
det bestilles ny båt med kapasitet på
ca. 90-100 passasjerer, til en pris av
ca. 12 000,- kr. For å finansiere dette
ble det bestemt å ta opp et lån på
12 000,- kr.i Fredriksstads Privatbank.
Den nye båten bestilles i Risør hos
Emanuel Moens Treskipsbyggeri og
leveres sommeren 1913. Bilbrevet fra
Sorenskriveren i Risør til Hvaler selskapet er datert 24.juni 1913 og båten
føres inn i Fredrikstad Skibsregister
3. juli s.å. som M/B «SANDØ».

Kjenningssignal MJLK. Båten er
bygget i tre og har følgende data:
Den er 53,1 fot lang, 13,5 bred og
dypg.5,3 ft. Motoren er en Bolinder
2 Cyl. råolje motor på 30 HK.
Bygget og levert av Bolinders mek.
Verkstads A/B i Stockholm. (Senere
ble disse motorene kaldt glødehodemotor eller semidiesel). Båtens fart
er oppgitt til 7,5 knop på prøveturen.
Tonnasjen er iflg.målebrevet 32 tonn
brutto og 15 netto. Passasjersertifikatet blir på 90 pass.
Da det skulle ansettes kaptein på den
nye passasjerbåten faller valget på
Rikard Hansen, Rom. Han er født
på Havna i Botnekilen i 1880 og dro
tidlig til sjøs med seilskuter. Hansen
var avansert til styrmann på seilskute

Rikard Hansen

i langfart, da han fikk førerjobben på
M/B «SANDØ» 33 år gammel.
Som maskinist ansettes Axsel
Pettersen, Skjærhalden – dekksmann
var antagelig Johan Johansen, Halsen
Botnekilen.
Ruten som den nye båten settes inn i
er med start i Skjærhalden om morgenen og videre om Holtekilen - Soli,
Rom – Kilebrygga – Ed – Stafsengen – Botnekilen – Urdal og opp til
byen. Retur til de samme brygger om
ettermiddagen.
Sommeren 1913 setter konkurrenten A/S Flink inn en «ny» båt, M/B
«Flink» bygget i Gøteborg i 1907 og
innkjøpt fra Strømstad, i det samme
fartsområdet og de samme bryggene. Dette var en jernbåt, som også
kunne gå i isen. «Sandø» var bygget
av tre og uten ishud. Den måtte
derfor legges opp når isen la seg i
holmene. I tillegg hadde «Sandø»
alltid problemer med motoren. Den
lå ofte med maskinskade og måtte
se «Flink» gå forbi seg ruten. Vi må
her ta i betraktning at dette var i
glødehodemotorens barndom og
de hadde de samme problemer som
dampmaskinen hadde 75 år tidligere.
Bolinder motoren var særlig utsatt
for mangler og feil. Lysekil motoren
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som «Flink» var utstyrt med var
bedre utviklet og mye mere driftsikker. Disse problemene gir seg utslag
i regnskapene. Dessverre går det
ikke så godt økonomisk. Båten går
med underskudd. Sommeren 1915
får båten ny kaptein, Emil Eilertsen Myra. Da regnskapet for 1915
skal gjøres opp viser underskuddet
2020,- kr. Våren 1916 kommer det
en ny kaptein, Johannes Johannessen
Soli. Nå utviklrer tingene seg raskt,
og Hvaler-selskapet beslutter seg
for å selge båten til Richard Bache
i Kristiania for kr. 22.000.- kontakt
ved levering.
Johannes Johannessen følger med
båten inn i den nye ruten og med seg
som dekksgutt har han sin bror Karl
Wendel Johannessen. Karl Wendel
blir senere en kjent og aktet kaptein
i Nesodd-båtene. M/B «SANDØ»
døpes nå om til M/B «SJØSTRAND»
og settes i rute mellom Piperviken i
Kristiania og Ildjernet.
30. november samme år inngåes en
kontrakt der R.Bache selger båten til
A/S Nesodden Dampskibsselskap for
kr. 37 500.-. Som en klausul i kjøpekontrakten inngår det også at kaptein
J. Johannessen skal få fortsette i sin
stilling for de nye eiere. Han skal
dessuten ha kr. 200.- i hyre. Båten
fortsetter i den samme ruten inntil
videre.
Ved besiktigelsen våren 1917 måtte
begge cylindrene på Bolindermotoren skiftes fordi det var tæret hull
og lappet på flere steder. For øvrig
var båten i god stand, het det i rapporten fra Skipskontrollen. Også i

Emil Eilertsen Myra
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Sjøstrand

Nesodd-farten hadde de problemer
med motoren. Det var vanskelig å
finne maskinist som kunne behandle
denne motortypen.
I 1922 hadde båten blitt for liten i
ruten, og Nesoddselskapet gikk til
anskaffelse av en større båt.
«SJØSTRAND» legges opp og, og
selges til H. Mathieson og H. Markussen i Tønsberg. Båten selges iflg.
skjøtet i heftelses-fri stand til de nye
eiere for kr. 22.000.-. Kontrakten er
datert 19.april 1922 og den føres inn
i Tønsberg Skipsregister 10. oktober.
Båten døpes nå om til M/B «Vrengen» og settes i rute mellom Tønsberg-Tjøme-Sandefjord.
Dette er en lang og værhard rute for
den lille båten som nå får vist hva
den duger til.

22.september 1923 føres båten over
til Sandefjord Skipsregister. Det er
Partsrederiet: Albert Næss, Sandefjord og Erling Aarø, Sauherrad
som har kommet med på eiersiden.
Båten fortsetter i den samme ruten
Tønsberg-Sandefjord. I 1925 blir
igjen båten solgt, denne gang til
Ålesund. Det er partsrederiet Olaf
Skarbø og Kristian Aasen, Ålesund
som nå overtar båten som skifter
navn til M/B «ASPØY». Det nye
skipsskjøtet som datert 20.juni 1925
viser at de betalte kr. 15 000.- for
båten. 10.august s.å. sender Olaf
Skarbø «andragende» til Skipsregisteret i Ålesund om at båtens navn
blir forandret til «Aspøy» og om at
dette blir påtegnet Panteobligasjonen
som er utstedt til banken.

I løpet av høsten overtas driften av
A/S Marcussen Dampskipsselskap.

Fra Ålesund-tiden finner vi en del
om «ASPØY». I Skarbøvik Idrettforenings jubileumsbok 1930-2005.

Johannes Johannesen Solli

Karl Wendel Johannessen

Aspøy i Øygarden. (Foto O.P. Iversen)

Her fortelles det at «ASPØY» ble
en del av Hessa-fergene som hadde startet opp i 1915. Ruten var
Skarbøvika-Hesseskaret-Olsvikskaret-Brøggerplana. Osholmen ble
anløpt på Signal. Det var vanligvis
den noe større Hessøy som gikk i
ruten og Aspøy var reservebåt som
settes inn når det trengtes. Dessuten
ble Aspøy mye brukt til turer rundt
i distriktet. Det var Aspøy som sto
som fremkomstmiddel når Skarbø
Idrettsforening skulle på fotballtur
til Volda, Ørsta eller Sykkylven. På
disse turene ble vanligvis søndagen
brukt. Det ble familietur med avreise
om morgenen og hjemkomst sent på
kvelden.
17 .mai ble også Aspøy brukt for å
frakte folk fra distriktene til byen.
Minneboken sier at for Idrettsforeningen ble Aspøy en kjær farkost og
et kjært minne for de eldre medlemmene. Den er også avbildet i minneboken på en av turene til SIF.
I 1931 monteres ny motor. Nå
kommer det om bord en Wichmann
(Rubb) på 77 HK. Også dette er en
glødehodemotor. I 1934 får Aspøy
nytt kjenningssignal, (LFMS) noe
som skjer med alle norske skip.
Etter noe ombygging måles båten om
til 33,3 brt. Og 20,8 net. Nytt målebrev utstedes på Oslo Tollkammer
28/6-40. Kjenningsmålene er fortsatt
53,2 x 13,5 x 5,5 ft.
6/5-44 blir enda et nytt målebrev
utstedt. Her er kjenningsmålene
forandret til 54,4 x 13,6 x 8,1 ft.
Tonnasjen er forandret til 40,5 brt.
Og 29.net. Det har her skjedd en

ombygging som har forandret også
på båtens utseende. ASPØY har fått
bygget opp bakken og akterdekket
slik at den har blitt en «flushdekker».
Vi kan jo fra tidlige bilder se det
spesielt lave fordekk og akterdekk
da båten som ny ble bygget i Risør.
Dette kan muligens ha vært en
etterligning av D/S Vesterø som var
bygget på samme måte. Dessuten
har ASPØY blitt utstyrt med runde
lysventiler i passasjersalongen. Det
kan ha blitt samtidig. Ombyggingen
har nok kostet mye penger for vi
kan også se at panteobligasjonen har
blitt utstedt m/pant i båten. Første
gang 13/9-40 med Kr. 8000.- , lånt av
Ålesund havnekasse. Partsrederiet
Skarbø og Aasen har kommet i et
økonomisk uføre og 14.april 1947
erklærer Ålesund Namsrett at det er
holdt tvangsauksjon over båten, og
at budet er stadfestet. Samme dag
utstedes det et auksjonsskjøte fra
namsretten i Ålesund til Kristian
Aasen fritt for heftelser. Kjøpesum
kr. 11.500.-. Det er den ene parthaveren som skal prøve seg alene. Båten
fortsetter enda noen år i farvannet
rundt Ålesund. 16/12-54 slettes båten
i Ålesund Skipsregister. Kristian Aasen har meldt at han har solgt båten
til Birger Rosenlund og M. Trumand
i Måløy og båten registreres der.
(Partsrederi). Aspøy settes i rute
mellom Davik og Måløy.
Nå fører båten en omskiftende
tilværelse. Den selges videre til Ole
Folgerøy Holm, som er eier fram til
1960. Da er det Hjalmar Thomassen
Partsrederi på Utsira som overtar. Båten registreres i Haugesund

og settes i rute mellom Utsira og
Karmøy. Han går snart konkurs og
Bremnes kommune overtar eierskapet.
I 1964 kjøper Erling Misje,Bergen
«ASPØY» fra Bremnes og setter
den i rute som lokalbåt mellom
Tarøy – Misje – Vik – til Solsvik med
videre korrespondanse med buss til
Bergen. Båten hadde nå sertifikat for
80 passasjerer + 1 bil. Erling Misje
forteller i et brev jeg fikk fra ham i
1984 at han skiftet motor til en Volvo
Penta 220 HK og da gikk den godt,
sier han. Med brevet fulgte også et
par bilder jeg fikk låne. De viser en
nypusset og velholdt båt, til tross for
den høye alder.
I 1972 selger Misje Aspøy til Haugen, Herad i Hardanger, og dette blir
båtens siste hjemmehavn.
Da båten våren 1978 kommer på
slipp for det årlige vedlikeholdet, finner de store råteskader og skadene
er for store til at det lønner seg å
reparere den gamle båten.
I mai 1978 ble Aspøy også strøket av
Skipsregisteret.Båten som Hvalerselskapet bygde i Risør i 1913 som M/B
«SANDØ» fikk et langt liv andre
steder og under flere navn. Den ble
65 år og i alle disse årene hadde den
beholdt sitt passasjersertifikat. Aspøy
var i 1972 solgt til Johan Haugen for
kr. 20.000.-. Han tok ut den forholdsvis gode motoren for bruk i en ny båt
han bestilte, strippet Aspøy for alt av
verdi og deretter ble Aspøy senket i
Hardangerfjorden.
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M/S BLENHEIM (II)
4.766 Br.t

I november 1948 kontraherte Fred Olsen et nytt passasjerskip for Newcastle-ruten ved Akers
Mek Verksted til erstatning for BLACK PRINCE som gikk tapt under krigen.
TEKST: FINN G. ENGEBRETSEN

Etter lengre tids forhandlinger ble
det bestemt å bygge skroget ved John
I. Thornycroft & Co. Ltd i Woolston ved Southampton (Bnr. 4123).
Grunnen til at skroget ble bygget i
England var den store mangelen på
skipsstål i Norge. Kjølstrekkingen
fant sted i august 1949.
16.august 1950 ble båten sjøsatt og
døpt BLENHEIM av Lady Dorothy Hambro gift med sir Charles
Hambro i Hambros Bank i London.
I slutten av august ble skroget slept
over Nordsjøen av den hollandske
slepebåten «Ganges II» til Akers Mek
Verksted i Oslo for innsetting av
maskin og utrustning (Bnr. 490). De
fikk for øvrig storm under overfarten og måtte ligge på været et døgns
tid i Nordsjøen. Om formiddagen
6.september 1950 gled skroget inn til
utrustningskaien på Aker og avisene
skrev begeistret om dets vakre linjer
og strømlinjeformede overbygg.
Lørdag 17.mars 1951, etter flere vellykkede prøveturer, ble BLENHEIM
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overlevert av direktør Amundsen
ved Akers Mek til A/S Ganger Rolf
ved skipsreder, konsul Lars Usterud
Svendsen som Fred. Olsen & Co’s
første passasjerskip etter krigen.
Det var en rekke representanter for
norsk, britisk og svensk presse og
reiseliv til stede ved lunsjen på overleveringsturen på Oslofjorden som
gikk ned til Hvitsten og tilbake. Alle
berømmet båten for å være så godt
som vibrasjonsfri. En rekke av rederiets båter hilste ”flaggskipet” under
ferden. To dager senere avla for øvrig
Kong Håkon VII et besøk om bord
og ble vist rundt av verkstedets og
rederiets direktører.
Båten var enkeltskruet og utstyrt
med en 8 sylindret totakts enkeltvirkende Akers B & W dieselmotor
på 4.680 BHK som ga en fart på
16 knop. Kontraktsummen var 17
mill kroner, ganske mye i 1951!
BLENHEIM var et meget elegant og
moderne skip for sin tid med vakre
linjer. Overbygget strakk seg over
2/3 av skipets lengde, dominert av

den usedvanlig strømlinjeformede
skorsteinen. Båten hadde to luker
på det langstrakte fordekket og en
luke på akterdekket, og var rigget
med en hovedmast med bommer på
fordekket og en signalmast på skorsteinen. Lasterommet forut hadde
garasje med plass til 40 personbiler.
Det aktre lasterommet som var
todelt, inneholdt kjøle/fryserom og
ble betjent via en trunk som delte
opp turist kl røykerom.
Hele overbygget over båtdekk, skorstein og mast ble bygd av aluminium for å spare vekt. Skorsteinen
med radarmast ble bygget av Norsk
Flyindustri A/S på Fornebu og transportert inn til Akers Mek Verksted
delvis på landeveien og delvis med
flytekran.
Som ny tok BLENHEIM 248 passasjerer. 112 på 1. klasse, 100 på 2. kl og
36 på 3. kl som var gitt det forunderlige navnet ”gruppeforlegning” eller
”party class” på engelsk, med sine
enkle og billige 4 og 6 manns lugarer.
Ganske snart ble 2den klasse omdøpt

turistklasse. Redningsutstyret besto
av 3 livbåter på hver side og diverse
flåter. Livbåtene var også laget i
aluminium og hadde roapparater i
stedet for årer.
BLENHEIM hadde seks dekk:
brudekk, båtdekk, promenadedekk,
øvre dekk, andre og tredje dekk.
Forut på båtdekket lå 1 kl Verandah lounge med praktfull utsikt og
akterut den futuristisk designede
glassdekkede solverandaen som
åpnet seg mot et stort åpent akterdekk. De fleste oppholdsrommene
lå på promenadedekket med 1 kl
røykerom helt forut. Videre akterover lå 1 kl cocktailbar på styrbord side
og en liten salong med en 19 seters
restaurant på babord side. Omtrent
midtskips lå 1 kl spisesal i skipets
fulle bredde. Akterut lå turist kl
røykerom og cocktailbar, mens turist
kl spisesal og en liten salong lå under
dette, på øvre dekk.
Som vanlig var like etter krigen, hadde ikke engang lugarene på 1 kl eget
bad og toalett. Unntaket var en liten
gruppe ”spesiallugarer” på øvre dekk.
De fleste 1 kl lugarene var enmanns,
men ofte med dører i mellom. 2. kl
eller turistklasselugarene var alle tomanns. Arkitekt Arnstein Arneberg
som sto for interiøret, hadde gitt
skipet en meget smakfull kunstnerisk
utsmykning. Møblene var for øvrig
tegnet av Fredrikstad arkitekten
Bjørn Ianke.
BLENHEIM var oppkalt etter Blenheim Palace, Sir Winston Churchill’s
fødested. Gallionsfiguren, en dobbel
kvinnefigur med en laurbærkrans
mellom seg, laget av Ørnulf Bast,
spilte hen på seieren til den første
hertug av Marlborough, Sir John
Churchill, ved Blenheim i Bayern i
den spanske arvefølgerkrigen i 1704.
Han fikk Blenheim Palace i gave som
takk. Kunstneren hadde også laget to
bronserelieffer som prydet sidene av
overbygget like under brua.
BLENHEIM forlot Oslo med fullt
belegg, 230 passasjerer, presis kl 1200
lørdag 31.mars 1951 med kaptein

Finn Løveid på brua på sin jomfrutur
til Newcastle. Med på jomfruturen
hadde den 90kbm snø pakket i 55
kasser! Den noe uvanlige lasten
skulle brukes til et hopprenn i Edinburgh og det var lagt inn tørris i kassene for at snøen ikke skulle smelte
underveis. Fram til 1953 samseilte
den med BRETAGNE og den første
sommeren gikk BLENHEIM fra Oslo
hver onsdag og BRETAGNE hver
lørdag. BLENHEIM anløp også Kristiansand både på vest og østgående
rute. De kongelige benyttet ofte
båten på sine turer til og fra England.
Således reiste prinsesse Astrid til
Newcastle 10.oktober for å fortsette
sine studier ved Lady Margareth Hall
i Oxford, og kronprins Olav returnerte til Oslo fra England 19.november 1951.
I vintersesongen hvor den gikk fra
Oslo annenhver uke ble det også
anledning til litt alternativ aktivitet.
Tirsdag 2.oktober 1951 seilte den for
eksempel en tur på Oslofjorden med
Jernbanekongressens medlemmer. At
den også fikk utnyttet sin lastekapasitet viser havnenotisen i Aftenposten 5.september 1951 som forteller
at BLENHEIM fra North Shields
losset stålkjetting, stålrør, gummislanger, 15 chassis, 7 biler, landbruksmaskiner, maling, whisky, tobakk og
maskindeler m.m.
3.desember 1952 møtte BLENHEIM
sitt framtidige søsterskip ved Steilene
og hilste nybygget med fløyten.
BRAEMAR var under slep fra
byggeverftet i Southampton og den
nederlandske slepebåten ”Thames”
måtte svarte på BRAEMARs vegne.
Sitt første virkelige møte med storm
og orkan i Nordsjøen fikk den ved
avgang Newcastle lørdag 31.januar
1953. Uværet kastet seg over båten
straks den var utenfor moloen og i
over 12timer lå den på været 40 – 50
n.mil øst av Newcastle. En enorm
brottsjø formelig veltet ned over
brodekket og knuste 4 ventiler i
røykesalongen. Vannmassene som
strømmet inn ødela en del møbler.
Heldigvis var det ingen passasjerer
til stede når det hendte. BLENHEIM

kom hele 28 timer forsinket til Oslo.
Etter at søsterskipet BRAEMAR var
levert i mai 1953 opprettholdt de to
en ukentlig seiling i hver retning i
vinterhalvåret og to om sommeren.
Arendal og Kristiansand ble også anløpt. Avgang fra Vippetangen i Oslo
var alltid klokken 1500.
BLENHEIM losset to uvanlige
tungløft i Oslo 24.september 1953,
nemlig to Centurion tanks som
hver veide 51 tonn! Landets største
flytekran måtte benyttes for å få dem
i land.
Det var store isproblemer i
Oslofjorden vinteren 1954. 25.februar måtte BLENHEIM landsette
sine passasjerer i Kristiansand og
gjøre vendereis til Newcastle fordi
rederiet ikke tok sjansen på at båten
skulle sette seg fast i isen inne i
fjorden. Passasjerene fikk for øvrig
problemer med togreisen til Oslo
pga snømengden! Men det skulle
bli verre. 7. og 8.mars skrudde isen
voldsomt på grunn av strøm og vind
inne i Oslofjorden og var opptil 3m
tykk! I 21 tiden om kvelden 8.mars
kom BLENHEIM inn til Fredrikstad og fortøyde ved Jernbanebryggen med 100 passasjerer etter å ha
gitt opp å kjempe med isen inne i
fjorden. Den hadde vært helt inne
ved Bastø før den måtte snu. Først 3
dager senere kom den seg gjennom
isen inn til Oslo ved hjelp av den
svenske isbryteren ”Gøta Lejon” som
norske myndigheter hadde leid inn.
Issituasjonen bedret seg ikke før mot
slutten av måneden.
Natten til 23.april 1955 avverget
en av vaktsoldatene på Akershus
festning et smuglerforsøk fra BLENHEIM som lå ved Vippetangen,
ved å skyte et varselskudd i luften.
Smuglerne som hadde låret et par
kolli med sigarettpapir ned på kaien,
ble skremt og forsvant i en bil!
Passasjertrafikken med Englandsbåtene økte sterkt på midten av
femtitallet og i sommersesongene fra
1955 ble det tre turer hver vei i uken.
Avgang fra både Oslo og Newcastle
var mandag, onsdag og lørdag. Kapa17

siteten lå da på 750 passasjerer hver
vei ukentlig.
Prinsesse Astrid reiste med BLENHEIM fra Oslo 16.juli 1955 for å
døpe Amerikalinjens nye passasjerbåt ”Bergensfjord” som var under
bygging i Wallsend-on-Tyne.
På sin aller siste tur med BLENHEIM, etter 40 år som passasjerskipsfører i Fred Olsen & Co, berget
Finn Løveid besetningen på 500
tonneren ”Inger Lise” som fikk slagside og sank 28.oktober 1956 sydvest
av Lista. Det var frisk kuling da
”Inger Lise” fikk problemer og sendte
ut nødsignaler. Besetningen på 11
gikk i livbåten umiddelbart før båten
gikk ned. BLENHEIM, som hadde
oppfanget nødsignalet, gikk mot
posisjonen, men fant ingenting. Etter
litt leting oppdaget man livbåten og
fikk alle om bord. De skibbrudne
ble overført til en redningsskøyte
som hadde gått ut, og fire timer etter
at man hadde mottatt nødsignalet,
kunne kaptein Løveid atter sette
kursen mot Newcastle.
Lørdag 15. mars 1958 like før avgang
fra Vippetangen kl 1500, falt to engelske barn, 6 og 8 år gamle, i sjøen
fra gangveien. De ble liggende mellom skipssiden og kaien og kunne
blitt klemt i hjel, men takket være
snarrådig opptreden, blant annet av
BLENHEIMs andrestyrmann, som
løsnet fortøyningene akterut slik at
skipet gled ut fra kaien, ble begge
reddet.
Bruk av paller ved lasting i Newcastle
ble egentlig innført med Bergenskes
”Leda” i 1953, men også BLENHEIM
og BRAEMAR benyttet etter hvert
denne lasteteknikken og våren 1958
meldte engelske aviser at man i samarbeid med havnearbeiderne hadde
oppnådd å doble antall lasttonn pr
time fra 7 i 1952 til 14 i 1958.
Fortsatt skrev avisene om større
og mindre berømtheter som reiste
med Newcastle-båtene og Aftenposten kunne således meddele at den
berømte engelske skuespiller Sir Alec
Guinnes ankom Oslo med BLENHEIM torsdag 8.januar 1959 for å
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tilbringe vinterferien på Geilo.
I november 1959 rullet Tollvesenet og Follo Politikammer opp en
større smuglersak. Tre forskjellige
smuglergjenger som droppet varer
i sjøen fra BLENHEIM innenfor
Drøbak, ble avslørt, og i alt 14
personer ble varetektsfengslet. De
smuglet hovedsakelig sigarettpapir
og verdien ble anslått til 1,3 mill kroner. En finsk og en norsk matros ble i
april 1960 dømt for smuglingen.
BLENHEIMs andre kaptein, Henry
Lough Grimsgaard, ble ved en høytidelighet om bord 24.juni 1960 tildelt
Kongens Fortjenstmedalje i gull av
skipsreder Fred Olsen Jr.
Grimsgaard var på det tidspunktet
rederiets nest eldste kaptein.
I desember 1961 ble det rullet opp
nok en omfattende smuglersak fra
BLENHEIM, men denne gangen
dreide det seg om smugling av
brennevin fra båten under landligge
i Oslo.
Vinteren 1963 ble en ny isvinter
og 10. mars måtte BLENHEIM ha
assistanse for å slå seg igjennom isen
inn til Oslo. I alt 19 fartøyer satt fast
i fjorden den dagen! 1.juni 1964 var
det sjefsskifte om bord idet kaptein
Henry Lough Grimsgaard, etter
nøyaktig 50 års tjeneste i rederiet, ble
avløst av kaptein Harald Muller.

Båten ble ombygd ved Nyland i nov/
des 1967 for å tilfredsstille IMCO’s
nyeste brannsikringskrav.
Ca kl 0500 om morgenen tirsdag 21.
mai 1968, mens BLENHEIM befant
seg omtrent midt i Nordsjøen på vei
fra Newcastle til Kristiansand med
89 passasjerer og et mannskap på 78,
brøt det ut brann i spisesalen på 1.
klasse. Det ble straks slått brannalarm og satt i gang evakuering av passasjerene fra lugarene. Røykutviklingen var så sterk at både radiorommet
og brua ble utilgjengelig etter kort
tid, og før man rakk å sende ut
nødsignal. Telegrafisten benyttet en
livbåtsender, men den var det ingen
som hørte. Etter ca halvannen time
gikk alle passasjerene og en stor del
av mannskapet fra borde i livbåtene.
Brannen ble først meldt 3 timer
senere av 2 danske fiskekuttere som
hadde sett ild og røyk i horisonten.
De tok opp ca 60 personer av dem
som hadde gått i livbåtene og tok
også en livbåt på slep.
Været var heldigvis stille og pent.
Etter at nødsignal var sendt ut fra
Blåvand Radio ca kl 0830 kom
en rekke skip til unnsetning, bl. a
BRAEMAR som ikke var så langt
unna. Boreskipet ”Drillship” lå bare
17n.mil fra havaristen og fungerte
som base for redningshelikopterne
som ble satt inn fra Danmark. De

fleste evakuerte passasjerene ”mellomlandet” der. 15 av mannskapet
ble igjen og kjempet mot brannen
under kapteinen’s ledelse. Ingen av
passasjerene ble skadet, men overstyrmann Øistein Angel ble brannskadet under slukningsarbeidet. Senere,
under slepet mot Kristiansand ble
også kaptein Muller alvorlig syk og
ble evakuert med helikopter. Flere
bergingsbåter kom til i løpet av
dagen, og brannen ble slukket sent
på kvelden. Deretter ble BLENHEIM
slept inn til Kristiansand av bergingsbåten ”Heros”. Ikke minst takket
være mannskapets innsats ble alle
reddet, og skadene begrenset seg til
overbygget som derimot var fullstendig utbrent. Hele skroget, maskinrommet og lasten, som blant annet
bestod av 50 nye biler var uskadd.
Sjøforklaringen som fant sted i Kristiansand 23.mai, reiste kanskje flere
spørsmål enn den besvarte. Det kom
fram at brannalarmen ikke virket
som den skulle og nye branndører
montert for bare et halvt år siden,
ikke lot seg lukke skikkelig i sjøgang.

Det kom heller ingen forklaring på
hvorfor ikke livbåtsenderne ble hørt.
Brannårsaken ble senere funnet å
være en feil i et sikringsskap i pantryet til 1kl salong. Kaptein Harald
Muller ble et år senere tidelt Den
Kongelige St. Olavs Ordens Ridderkors av 1.kl for sin innsats i brannen.
Rederiet bestemte seg i slutten av
juli for ikke å bygge opp igjen skipet,
men la det ut for salg. Vraket ble solgt til A/S Ugland’s Rederi, Grimstad
og slept til Nymo Mek Verksted i
Vikkilen 13. desember 1968. Ugland ga det navnet CHIQUITA. Ved
Nymo ble båten bygd om til bilcarrier. Det utbrente overbygget ble
erstattet av et solid garasjebygg med
et lite overbygg med bro midtskips.
Hoveddekket ble bygd opp på nytt
og det ble lagt nye dekk i rommene.
Ramper mellom dekkene muliggjorde kjøring fra dekk til dekk. Den
totale bilkapasiteten lå på 7 til 800
biler. Ex BLENHEIM gikk ny prøvetur og ble levert som CILAOS på
2.404 br.t 11.april 1970. Grunnen til

navneskiftet til det utypiske Uglandnavnet var et krav fra befrakterne,
den franske bilfabrikken Renault.
CILAOS ble satt i fart mellom Le
Havre og Le Reunion.
I mai 1973 besluttet Ugland å selge
båten og flaggskiftet fant sted i Durban 6.juni. Den ble imidlertid tatt
tilbake på bareboatcharter.
I januar 1974 i Den Engelske Kanal
var båten utsatt for brann på nytt,
denne gangen i maskinrommet.
Brannen ble slukket uten større skader. Senere samme året ble CILAOS
overført til Ocean Car Carriers Pte.
Ltd, Singapore (Ugland Management
Co A/S, Grimstad) uten navneendring. Nå ble fartsområdet fra Middelhavet til Sør Amerika.
CILAOS ble solgt til Demolition
Tonnage Ltd. London i 1981 for
opphugging og ankom Gadani Beach
i Pakistan 8.s eptember.
BLENHEIMs gallionsfigur ble
demontert og lagret etter brannen og
mange år senere hengt opp på veggen
på gamle Hvitsten skole.
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Årsberetning 2019 for
D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 25.februar
2019 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Tom Bart Hansen
Representant Stiftelsen: Knut Alnæs
Formål
Foreningens formål er å bistå stiftelsen D/S Hvaler i dens
arbeid med å restaurere og sikre fremtidig drift av den
gamle rutebåten «Hvaler».
Styrets virksomhet
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2019.
Organiseringen av dugnadsarbeid og ikke minst kontakt
med leverandører og firmaer, kontroll med regnskap og
medlemsregisteret, innkjøp av produkter, planlegging
og gjennomføring av ulike arrangementer som Hvalers
venner er med på, er oppgaver styret har arbeidet med i
2019.
Arbeider på båten i 2019.
Det ytes stor, kvalitetsfull og tålmodig innsats fra dugnadsgjengen på mange områder. Til vanlig møter ca.
20 mann på tirsdager, mot slutten av året også stadig
noen på damesiden. Onsdager møter i tillegg «maskingjengen», med 5 mann. I tillegg kjøpes det tjenester
fra mange håndverksbedrifter i området hvor spesielt
samarbeidet med Maritime Center Fredrikstad er viktig
for arbeidet med båten
Fremdriften i 2019 har vært meget god og vi nærmer oss
en ferdig båt.
De viktigste arbeidene er:
• Ferdigstilling av livbåtdekket med legging av seilduk
og montering av daviter
• El-arbeider: Hovedtavle med sikringsskap og
belysning i alle rom er montert
• På akterdekket er tralverket over styringssystemet 		
montert
• Alle hovedkomponenter på hovedmotor er montert
• Automatisk brannslukkeanlegg er montert
• Forsalong er ferdigstilt
• Ballast er ferdigstilt
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• Mast og rigg er på plass
• Trearbeider i midtsalong er på det nærmeste
ferdigstilt
• Livbeltekasser er ferdige
• Diverse blikkenslagarbeider er utført
Dugnad Oppgaver

Antall
personer

Timer

Praktisk dugnad på båten

25

5600

Tegning, beregninger,
konstruksjon

3

350

Planlegging, arbeidsledelse,
rapportering

7

2500

Styrearbeid stiftelsen og
venneforening

13

800

Redaksjon/utgivelse eget
informasjonsblad

7

300

Salg og PR diverse arrangement

20

550

Foredrag og undervisning
(skoler, foreninger m.m.)

2

30

Sum dugnadstimer 2019

10130

Annet arbeid
Vi har deltatt med informasjonsstand, café med salg
vafler, kaker og kaffe, i tillegg til salg av våre våre effekter
under disse arrangementene for å samle støtte til båten.
• Tall ships races Fredrikstad
• Bygdedagen på Kystmuseet, Spjærøy
• Eplefestivalen på Rove, Kirkøy
• Hvaler kulturvernforenings julemarked på
Kystmuseet, Spjærøy
• Gjort betalt oppdrag med montering av rammer for
Nordisk frimerkeutstilling
• Fått laget egne frimerker med Hvalerbåten som motiv
Foredrag og informasjon ellers:
Diverse visninger for enkelt-personer og grupper om
bord
• Foredrag for Norsk Forening for Fartøyvern.
• Foredrag for Gressvik Røde Kors
• Deltatt på møter om Isegran som et fremtidig
fartøyvernsenter

Avisa/informasjonsarbeid
Også 2019 er det laget 2 aviser, et sommernummer og et
julenummer. Avisa har en egen redaksjonskomite. Avisa
sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og forretningsforbindelser, totalt ca. 725 eksemplarer.

Fredrikstad 26. februar 2020

Det er også for 2019 laget og solgt egen kalender og
profilprodukter. Hvalers Venner er aktiv på facebook og
websiden hvor det legges jevnt ut info om vår aktivitet.

Rino Walther Kristiansen
Nestleder

Økonomi
Stiftelsen har mottatt ca. 2.900000 i støtte fra ulike
instanser i 2019 med små og store beløp. Venneforeningen
har bidratt med 184.500 kr til Stiftelsen
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 614 medlemmer og 19 andelshavere og 90 forretningsforbindelser. Netto tilgang av
medlemmer i 2019 er 19.

Per-Arild Andersen
Leder

Hans Amund Lunde
Kasserer
Steinar Haugsten
Sekretær
Tom Bart Hansen
Styremedlem
Knut Alnæs
Representant Stiftelsen

Det lages for øvrig en fyldig årsrapport til Riksantikvaren
hvert år fra Stiftelsen som ligger på vår hjemmesider og
facebook hvor man kan lese mer i detalj om hva som har
skjedd i 2019.
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Protokoll årsmøte D/S Hvalers
Venner 26. februar 2020
ÅPNING, GODKJENNING AV ÅRSMØTE
Leder Per-Arild Andersen ønsket gamle og nye
medlemmer velkommen til årsmøte.
VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Per-Arild Andersen ble valgt til dirigent, Steinar
Haugsten ble valgt til referent og Gunnar Johansen
og Jan Fagernes ble valgt til å underskrive
protokollen.

REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2019
Regnskap og revisjonsberetning ble delt ut på
møtet og gjennomgått av kasserer Hans Amund
Lunde. Regnskapet for 2019 viser et årsresultat på
41853 kr og en beholdning på 358630 kr
Kasserer leste opp revisjonsberetning fra
Øivind Beck-Andersen som ikke hadde noen
bemerkninger til regnskapet.
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig
godkjent.

GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent

INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag.

ÅRSBERETNING
Årsberetning ble delt ut og lest av sekretær Steinar
Haugsten. Det har blitt gjennomført 4 styremøter i
2018. Hovedsakene til styret har vært organisering
av dugnadsarbeidet, søknader om økonomiske
støttemidler, rapporteringer til Riksantikvaren,
og deltagelse på ulike arrangementer. Det er
blitt gjennomført ca. 10000 dugnadstimer
i 2019, hvor ferdigstilling av livbåtdekket,
ferdigstilling av forsalong, montering av mast,
montering av brannslokkingsanlegg el-arbeider
og montering av maskinromsystemer har vært
de største prosjektene. Avisa er blitt gitt ut med
de planlagte 2 utgivelsene. Det var ved årsskiftet
registrert 614 medlemmer og 90 andelshavere
og forretningsforbindelser. Venneforeningen ha
bidratt med 184.500 kr til Stiftelsen.

VALG AV STYREREPRESENTANTER, REVISOR
OG VALGKOMITE
Leder: Per-Arild Andersen,
gjenvalg 2 år, 2020-2022
Nestleder Rino Walther Kristiansen,
ikke på valg 2019-2021
Kasserer hans Amund Lunde, gjenvalg 2 år,
2020-2022
Sekretær Steinar Haugsten,
ikke på valg 2019-2021
Styremedlem Tom Bart Hansen,
ikke på valg 2019-2021
Representant Stiftelsen Knut Alnæs,
gjenvalg 1 år 2020-2021
Revisor: Gunnar Tiben, 1 år 2020 -2021
Valgkomite:
Tore Haraldsen, Gjenvalg 1 år 2020-2021
Ole Torp, Gjenvalg 1 år, 2020-2021

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Rett protokoll bevitnes og undertegnes

Sign.
Gunnar Johansen
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Sign.
Jan Fagernes

Årsmøte 2020 i
D/S Hvalers Venner
Årsmøte for D/S Hvalers
venner ble gjennomført 26.
februar i Sjømannsforeningens
lokaler i Ridehusgt 20 i
Fredrikstad.
TEKST: STEINAR HAUGSTEN
FOTO. THOR W. ERIKSEN

Leder Per-Arild Andersen ønsket
de ca 40 deltakerne velkommen
og ledet oss raskt og effektiv
gjennom årsmøtesakene. Både
årsberetning, regnskap og valg
ble enstemmig vedtatt. Se egen
protokoll fra årsmøte i bladet.
Nåværende revisor Øivind Beck
Andersen valgte å gi seg etter lang
og tro tjeneste for D/ S Hvalers
Venner og leder Per-Arild
Andersen takket han for innsatsen.
Leder i Stiftelsen D/S Hvaler
orienterte om arbeidet med
Hvaler siste året og hva som
sto igjen. Som medlemmene av
Hvalers Venner vet nærmer det
seg slutten på en lang tids arbeid
med gjenoppbyggingen av Hvaler.
Knut Alnæs kunne fortelle at
målet var oppstart av maskin og
prøvetur sensommer 2020 og full
drift i 2021. (Etter at årsmøte ble
avholdt ble også Hvalers Venner
rammet av Koronakrisen og noen
prøvetur blir det ikke i 2020, men
målet om oppstart av maskinen
står fast)

Knut Alnæs

Etter kaffe og utlodning hvor
vi fikk inn ca 6500 kr (en
stor takk til rause årsmøte
deltakere) tok dugnadsmedlem
Rolf Christiansen med oss
på en reise i Fredrikstad og
Hvalerskjærgården, inkludert en
dramatisk tur fra Heia til Tisler
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John Eugen Arnesen I

i stiv kuling i sin 14 fots store
jolle. Rolf kalte sitt foredrag «En
Skjærgårdsodysse. En beretning
om en vågal tur til Heia med
historiske sidesprang langs
reiseruta, hvor han med innlevelse
og entusiasme tok oss med på
en reise som innbefattet både
historie, kultur, sjømannskap og
naturvitenskapelige betraktninger
om Hvalerøyene. Rolf ba
forsamlingen åpne øyene for
Hvalerøyene kan by på som

EN skjærgårdsoddysè

er et mangfold som beriker de
fleste «bare du har sinn for det»
som Rolf uttrykte det. Etter
undertegnedes mening det beste
foredraget vi har hatt på D/S
Hvalers årsmøter.
Styret i D/S Hvalers takker

våre trofaste medlemmer for
oppmøte og for all støtte. Ca 600
medlemmer har vært en viktig
støttespiller for gjenoppbyggingen
av Hvalerbåten og vil være like
viktige når vi nå snart går inn i en
driftsfase.

143 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
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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.
SLIK KAN DU GI DIN
”GRASROT-STØTTE”:
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: grasrotandelen.no
og registrere deg.
Her kan du også følge med på hvor
mye hver enkelt grasrotmottaker
får.

Rolf Schraders loggbok
D/S «Hvaler» i august 1946
Jeg er overrasket over hvor få passajerer som reiste til Strømstad i august måneden i 1946.
Det hadde nok med været å gjøre. Denne ruta på Strømstad var ellers meget populær.
Det er også interessant å lese om lønnen de mottok i 1946.
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Tirsdag 6. august
Stille, varmt, delvis skyet.

Torsdag 1. august
Nordvest bris, pent vær. Det var
dårlig trafikk på Strømstad i dag,
14 pasasjerer til Strømstad og 24
passasjerer tilbake, pluss en del
sykler. Det utgjorde i inntekter 150
kr. Arne Arnesen har ferie fra i dag.
Karl Gillerstedt er vikar.

Onsdag 7. august
Sydlig, svak bris, regn, mildt. Vi
hadde 90 passasjerer til byen og ut kl
1120 10 passasjerer og opp til byen
igjen 20 passasjerer. Fra byen igjen
kl 1515 hadde vi 60 passasjerer og
opp om aftenen hadde vi 7 passasjerer. Vi var i byen kl 2045. Det var
siste dagen vi gikk middagsruta.
Den har vært bra i sommer. Passasjerene har vært veldig fornøyde med
den ruta.

Fredag 2. august
Sørvest bris, klart, pent vær på formiddagen. Senere ble det overskyet
og regn. Det var 90 passasjerer til
byen og 70 passasjerer ut. Vi var i
Ed kl 1515.
Lørdag 3. august
Sørvest bris, delvis klart og kaldt.
Vi hadde 100 passasjerer opp på
morgenen og 60 passasjerer på første
tur ut. Neste tur til byen 50 passasjerer. Ut kl 15 ca fullt (!) og opp om
aftenen 15 passasjerer. Vi var i byen
kl 21.
Søndag 4. august
Stille, klart fint vær. Det var 50
passasjere ut fra byen om morgenen
og full båt til byen om kvelden. Det
er ikke mange feriegjester igjen
på Hvaler. Vi var i Ed kl 2105 om
aftenen.
Mandag 5. august
Solgangsvind, klart, fint vær. Vi
hadde 120 passasjerer til byen på
første tur, ut på formiddagsruta
hadde vi 40 passasjerer og opp 50.
Ut kl 1515 hadde vi 70 passasjerer.
Vi var i Ed kl 1915. Guttene vasker
og gjør seg ferdig i aften (alle hadde
fri på tirsdag)

Tirsdag 13. august
Sydost, frisk bris, regn, senere
sydvest bris, klart. Guttene gjør rent
om bord.

Torsdag 8. august
Sydlig bris, regn om morgenen,
senere syvest bris, oppklarnende. Vi
hadde liten trafikk, 7 til Hvaler og 10
til Strømstad i dag. Fra Strømstad
15 passasjerer. Vi var i Ed kl 22.

Onsdag 14. august
Sydvest, stiv kuling, oppholdsvær.
Vi hadde få passasjerer begge veier.
Det var høy sjø rundt Rødshue på
ettermiddagen. Vi var i byen kl 20.
Jeg vasket lugaren og pakket sekken
skal gå i ferie på fredag. Det har
vært forhandliger i Oslo og hyren
har steget betraktelig:
Min hyre er: 484 kr/mnd
Maskinist: 524 kr/mnd
Styrmann: 450 kr/mnd
Matros: 364 kr/mnd
Fyrbøter: 456 kr/mnd
Overtid er 1.50 kr/time for mannskap og skipper og for maskinist
2,21 kr/time

Fredag 9. august
Vekslende vind, regnbyger og
torden. Vi hadde 50 passasjerer til
byen og 60 passasjerer ut. Vi ankom
Ed kl 1520.

Torsdag 15. august
Svak sydvest bris, overskyet.
Vi hadde 10 passasjerer til Strømstad
og 11 tilbake. Vi var i Ed kl 22.
Jeg går på ferie.

Lørdag 10. august
Sørvest bris, regnbyer. Vi hade 100
passasjerer til byen og ut kl 1515
hadde vi 130 passajerer. På siste rute
til byen var vi i Fredrikstad kl 2030.

Fredag 30. august
Jeg begynner igjen etter ferien. Jeg
har hatt nydelig vær hele tiden,
varmt og stille. Båten hadde
kjelesjau torsdag og fredag
(22. og 23. august)
I dag er det sydvest bris, lite
passasjerer til byen og ingen last, få
passasjerer ut.

Søndag 11. august
Sørvest stiv kuling på formiddagen,
senere løyet vinden til frisk bris. Vi
hadde 15 passasjerer ut om morgenen og 130 passasjerer opp på
kvelden..
Mandag 12. august
Sydvest bris, regn, opphold på ettermiddagen. Vi hadde 100 passasjerer
til byen, lite passasjerer og lite last
utover. Vi var i Ed kl 19.

Lordag 31. august
Sydvest bris, pent vær. Vi hadde 60
passasjerer til byen og 100 ut. Lite
last.
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SALGSOBJEKTER

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,-

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 første halvår
2020! På lista finner vi nå også støtte til planlegging av drift. Fredriksgtad kommune bidrar gjennom sitt prosjekt
«Sjøreisen» til planlegging av turoppsett. 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:
Diverse øremerket
Årlig fast støtte
Årlig fast støtte
Årlig fast støtte
Tilskudd til restaureringsarbeidene
Gratis malingprodukter til stål og treverk
Støtte til ny manøversøyle
Støtte til ny manøversøyle
Støtte til kjølerom
Bidrag til planlegging turoppsett
Støtte til gjenoppbygging midtsalong
Støtte til Sikkerhet og redningsmidler
Støtte til Sikkerhet og redningsmilder
Støtte til Sikkerhet og redningsmilder
Støtte til restaureringsarbeidene
Tilskudd basert på alle private bidrag til arbeidene gitt i 2019

681.388
50.000
30.000
10.000
5.000
150.000
100.000
15.000
25.000
25.000
50.000
200.000
2.500
1.000
182.125

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

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

å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette og det jobbes med andre inntektsbringende tiltak. Sammen med Stiftelsen organiserer og
utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.
Styret i venneforeningen består for tiden av
følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, 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

Møklegaard Print Shop - mprint.no

Riksantikvaren for 2020
Glomma Pall A/S
Hvaler kommune
Østre Hvaler sjømannsforening
Gamlebyen Rotaryforening
JOTUN A/S
Oslo Maritime Stiftelse
Norsk Kulturminnefond
HB Kuldeteknikk
Fredrikstad kommune
Verktøy og Maskin Gressvik
Lions Fredrikstad
Stiftelsen UNI
Jan Elling Skaugerum
Torill Irene Johansen
Kulturdepartementets Gaveforsterkningsording

