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MS Hvaler på slipp

24. august ble MS Hvaler dratt opp på slippen til MCF. Mer om slippsettingen 
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OPTIMISME OG FREMDRIFT
TROSS CORONA
Et spesielt år har det vært. Når vi nå gjør opp status for 2020 står det klart for oss at vi nok en gang
har vært preget av optimisme litt i overkant.
Men vi vet jo at optimistene har
det bedre enn de som befinner
seg i den andre enden av skalaen..
Vi klarte altså ikke å sette i gang
drift i år. Det er et faktum. Men
vi sturer ikke. Nei vi har veldig
godt humør i Stiftelsen DS Hvaler,
Hvalers venner, og ikke minst
hele Dugnadsgjengen (med stor
D). Fartøyvernere er antagelig
støpt i en slik form: De har trua
på at de skal få det til. Og da blir
det veldig fint å jobbe sammen.
Allerede i 1987 meldte Fredrikstad
Blad at Hvaler skulle settes i stand
og settes i trafikk Fredrikstad –
Hankø året etter. Men tro det eller
ei: Nå, etter snart en mannsalder
med dugnadsjobbing for å få skuta
driftsklar er det et upåklagelig pågangsmot, en større dugnadsgjeng
enn noen gang, en større venneforening enn noen gang, og ikke
minst en flott båt vi alle er svært
stolte av. Så skal vi kanskje ikke
gape så høyt om at vi kommer i
drift 2021? Jo, vi er overbevist!
Igjen!
Selvfølgelig mangler vi midler, det
er ikke noe nytt. Vi måtte stoppe
alle leveranser av håndverkstjenester ganske tidlig i høst. Vi
hadde brukt alle reserver, og litt
til. Men en solid Venneforening
(nå med STOR V) kom oss til
unnsetning og fikk oss i balanse.
Så har vi senhøstes gledet oss
stort over støtte både fra enkelt-

personer som har oppfordret oss
til å starte kronerulling, og over
de som nå allerede har bidratt.
Ikke minst er det også kommet
støtte fra varehandelsbedrifter
som KIWI og Meny i tillegg til
Fredrikstads berømte «Loppeberget», og vår trofaste støttespiller
Østre Hvaler sjømannsforening
og Gresvikbedriften Verktøy og
Maskin. Men også fra flere andre.
En oversikt over bidrag siste halvår
kan studeres på siste side i bladet. Og kanskje kommer flere på
banen! Vi håper. Vi har igjen søkt
Fredrikstad kommune og Viken
(Riksantikvaren) om støtte, vi er
spente på utfallet.
Vi er nå i gang med oppussing av
«Kollen», den gamle vaktmesterboligen på Isegran som vi nå leier
av Fredrikstad kommune. Dette
gjøres også på dugnad, vi har
søknad om støtte til behandling
hos Sparebankstiftelsen og venter
svar på denne i desember.
Optimismen næres også av at
arbeidet med sertifisering av båten
går fint framover. Vi har så langt
ingen problemer med å levere dokumentasjon som etterspørres av
Sjøfartsdirektoratet. Vi utførte tykkelsesmåling av skroget da Hvaler
var på slipp i august. Sjøfartsdirektoratet vurderte resultatet som tilfredsstillende. Dette er avgjørende
for at vi skal kunne gå videre med
våre planer for drift i 2021.

Så er det spennende og gledelig
at Fredrikstad kommune ønsker
et nært samarbeid om å engasjere
skippere til våre turer. Vi har en
meget god dialog med kommunens virksomhet Parkering og
Transport som har ansvaret for
fergetrafikken i kommunen. På
senvinteren vil sikkerhetskursing
av øvrige mannskaper komme i
gang, og i april blir det ny slippsetting med akseltrekk og Sjøfartsdirektoratet til stede. Prøvetur kan
bli gjort i juni dersom alt ellers
er på plass av navigasjon- sikkerhet- og redningsmidler. Og innen
den tid skal mannskapene også ha
drillet så mye på nød- og redningsarbeid at alt sitter i fingrene og
kan godkjennes. Så må vi leve i
spenning til vi har vårt passasjersertifikat og kan legge fra kai med
våre første passasjerer!
Som våre lesere sikkert forstår,
dette er kjempespennende tider,
veldig engasjerende, og optimismen råder!
God jul ønskes alle våre medlemmer, andelshavere, forretningsforbindelser, og alle andre lesere av
informasjonsbladet!
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KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

Stiftelsen D/S Hvalers
venneforening 25 år!
TEKST PER-ARILD ANDERSEN

HISTORIEN
Den 3. april 1995 avholdes det et
etableringsmøte for venneforeningens
interimstyre. Til stede på dette møte
var Birger Carlsen, Erling Johnsen,
Hans Kristian Rød, Per Arne Skjeggestad, Kjell Stavnsborg, Ulf Støa, Kai
Winter. Fra Stiftelsens styre deltok
også Jan Halvard Arntzen og Ottar
Hval Blekken.
Saker som ble tatt opp på dette møte
var bl.a. grenseoppgang mellom Stiftelsen og Venneforeningen.
Kommentar til dette var at «en
diskusjon førte ikke til avklaring av
saken». Det ble derimot enighet om
at Venneforeningens hovedoppgave
skulle være:
1. Å bidra økonomisk og praktisk til
restaurering av båten, senere til 		
drift av den.
2. Skape et aktivt, positivt og
hyggelig miljø omkring
aktivitetene.
Ja, det var den gang. Vi har vel
etterlevd de to punktene ovenfor
sånn nogenlunde. Dette med å bidra
økonomisk må jo etterhvert styret
ha opplevd som utfordrende. Penger
kommer ikke inn av seg selv, da som
nå. Og enkelte år var kassa skrapt
til jul før man kunne ha håp om et
tilskudd fra riksantikvar eller andre i
nærmiljøet på nyåret.
Søknader til riksantikvar og andre
samarbeidspartnere var også den
gang, som nå, i stor grad forbeholdt
leder av Stiftelsen. Mens venneforeningen, også som nå, hadde mer enn
nok med å etablere en medlemsmasse
som skulle betale inn en kontigent på
kr 200,- en gang i året.

I oktober 1996 skriver Jan H Arntzen
et takkebrev til medlemmene i venneforeningen, som da har registrert 80
medlemmer:
«Båten er i sommer flyttet fra
FmV området til Seut mek Verksted
og er kommet inn under tak i en
stor hall. Med dette har vi nådd en
viktig milepæl i restaureringsarbeidet
og vil nå i økende grad være avhengig
av støtte fra en venneforening. Dersom venneforeningen kan komme
opp i 250 medlemmer, vil man med
kontigenten være i stand til å betale
husleien på
Seut. Dermed kan
vi i stiftelsen helt og fullt konsentrere
oss om selve restaureringen og finansieringen av denne».
På årsmøtet 16 april 1997 deltar det
17 medlemmer. ca. 17 % av medlemsmassen. I og for seg et høyt tall i
forhold til i dag hvor det møter ca 10
% på årsmøtene.
På dette møte takker Erling Johnsen
for seg som leder av venneforeningen.
Og Ulf Støa tar over.
Allerede i november 1997 sender
daværende formann Ulf Støa, ut et
nytt brev til venneforeningens medlemmer som da har passert 100. Og
redegjør for situasjonen.
Han skriver blant annet:
«Båten befinner seg trygt under
tak i en velegnet industrihall ved
tidligere Seutelven Verksted. Her har
vi nødvendige fasiliteter på plass,
bl.a. Kontor, verkstedcontainer,
spiselokale og toaletter.»
Dette var starten. Og medlemskontingenten den gang, og i mange år
fremover, var med på å betale husleie
og strøm til eierne av industrihallen.
Selv om husleien ble frosset i tre år i
denne perioden.
Og i mai 1998 blir informasjonsbladet etablert.

Det vi nå ser i årene fremover er at
medlemstallet øker jevnt og trutt og
allerede i år 2000 hadde venneforeningen 236 betalende medlemmer.
Men dessverre, da som nå, i flg referatet fra årsmøtet, altfor mange som
må purres.
Under årsmøtet 2001, som forøvrig
ble av holdt på H.M.Munchs Cafè og
Brasserie på Stortorvet, ble vedtekter for D/S Hvalers venner vedtatt.
Revy- og sangartisten Alexander
Hermansen underholdt med Evert
Taube viser. Han lovte også å lage en
vise om MS Hvaler når den engang er
klar til å trafikkere farvannene rundt
Hvaler og Fredrikstad. (Det nærmer
seg nå Alexander).
Når sekelskiftet 2000 passeres ser
man at både stiftelse og dugnadsgjeng
blir som Tordenskiold soldater. Styret
i stiftelsen jobber dugnad på flere
områder, venneforeningens harde
kjerne blir dugnadsgjeng og et stadig
økende medlemstall i venneforeningen bidrar til å klare husleia på Seut.
I 2002 ser vi av årsmøtet til venneforeningen at medlemstallet
passerer 250 medlemmer. Og det
øker for hvert år. Til årsmøtet 2004
er medlemsmassen på 395, men
dessverre «bare» 288 betalende.
Allikevel klarer venneforeningen
allerede i 2004 å overføre kr 75000,til Stiftelsen. Som kommer godt med,
for strømmen er dyr på Seut.
På årsmøtet i 2007 ble det overført kr
83.000,- samtidig ble det vedtatt å opprette en fondskonto hvor medlemmer og andre kan betale innskudd
øremerket utsmykning av båten. Det
første beløp som ble satt inn på denne
konto var kr. 4350,- som kom inn
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ved Christian Mohn sin båre. Denne
konto har det kommet mye penger
inn på, blant annet en kronerulling
til bygging av livbåter (eker) og andre
mer eller mindre beløp som venneforeningens medlemmer har donert
til oss.
I 2008 ble Ulf Støa takket for 10 år
som leder av venneforeningen og PerArild Andersen tok på seg oppgaven.
Inflasjonen innhenter medlemskontingenten og styret får tilslutning til å
sette opp kontingenten til kr 300,- på
årsmøtet 2010. Og på det årsmøtet
registreres det at vi har 436 betalende
medlemmer. Men allerede i 2017
blir kontigenten på årsmøtet vedtatt
økt til kr 350,-. Årsmøtet var veldig
fornøyd med framdriften i restaureringen og håpet på drift i 2020.
I 2020 var den såkalte utsmykningskonto på over kr 200.000,-. Selv om
vi har brukt en del penger på å bygge
en av eikene på Plus skolen (båtbyggerskolen) og noe til innramming av
gamle bilder, har vi funnet det nødvendig å overføre et tilsvarende beløp
til stiftelsen som skal gå til dekning
av redningsutstyr, deriblant elektrisk
motor til lettbåten (eka). Etter pålegg
fra sjøfartsdirektoratet ble vi pålagt
å ha en motorisert lettbåt. Det vil vi
bruke den ene eka til. Vi mener at
dette kommer inn under «utsmykning» og at våre medlemmer, som
har vært med på å fylle opp denne
kontoen gjerne ser at brannsikkerhet
ivaretas på MS Hvaler.
ÅRSMØTER
De siste årene har årsmøtene vært
avholdt i Sjømannsforeningens
lokaler i Fredrikstad. Med gratis leie
har dette vært et fint lokale for oss. I
gjennomsnitt er det et sted mellom
40 og 50 medlemmer som møter opp
og som legger igjen ca kr 5000,- i
loddpenger. På disse årsmøtene har
vi også vært år hatt en egen foredragsholder.
MARKEDSFØRING
Ganske tidlig settes det fokus på å
«vise seg fram». Det lages fargetrykk
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«Hvaler i Bølingshavn» av Arne
Wærstad, fargetrykk av «Hvaler»
av skipsportrettmaleren Mogens
Skovborg, trykk av akvarell «Ut elva»
av Edgar Berg. Eksklusive andelsbrev
blir lagd allerede i 1997 og i 2004
kommer T-skjorter og caps inn i
bildet. Som vi kan si blir en suksess.
Det er ikke få t-skjortet og caps som
har prydet medlemmer og andre opp
igjennom årene. Vi har også lagd vår
egen folder som viser noe av historien
til MS Hvaler.
Hvaler har vært en postbåt helt
siden sommeren 1893 med eget
poststempel og har fremdeles lov til
å føre postflagget. Vi har derfor lagd
personlige frimerker, postkort med
trykk av Hvaler ved Homlungen samt
konvolutt med Hvaler frimerke og
poststempel.
De åtte siste årene har vi også produsert kalendere med bilder fra restaureringen og av Hvaler båtene. Rundt
100 kalendere har vi solgt hvert år
med god fortjeneste på grunn av
gunstig avtale med Møklegaard Print
Shop AS. Dessverre har vi ikke klart å
få til kalender for 2021.
«Å vise seg fram» har vært veldig
viktig for Venneforeningen. Og særlig
den tiden båten lå under tak på Seut.
Da var det viktig å være synlig og
snakke varmt om restaureringsarbeidet. Og ikke minst verve nye medlemmer.
Man deltar med stands på Havnefestivalen både i Utgårdkilen og på
Skjærhallen. Eplefestivalen blir høstens høydepunkt da vi når mange interesserte. Flere kommer igjen år etter
år og vil vite nytt om hvordan det
går med restaureringen. De senere år
har vi også deltatt på julemarked og
sommer-marked på Kystmuseet på
Spjærøy. Og mange medlemmer blir
vervet på disse arrangementene.
Annen inntektsgivende arbeide som
venneforeningen har påtatt seg er å
bidra med oppsett av frimerkerammer til utstillinger for Norges Filatelistforbund. Vi har god kontakt med
Filatelist-forbundet som også skaffet
oss et særstempel nå sist det var Tall
Ships Races i Fredrikstad.

På Seut i 2009 annonserte vi med
Åpen Båt. Vi håpet at på denne
lørdag skulle det komme noen flere
enn dugnadsgjengen. Og, med litt
markedsføring og en plakat på gjerdet utenfor på Seut så ble vi tatt på
senga. Det kom 250 personer. Nesten
alle var ombord på en gang. Og da
det plutselig kom et smell ble vi litt
engstelige, vi trodde at nå sviktet støttene. Men det gikk heldigvis bra og
publikum koste seg med kaffe, vafler,
hjembakte kaker og pølser. Mange
utvekslet minner fra den tid de selv
benyttet båten enten til Fredrikstad
eller mellom en av Hvalerøyene. Og
informasjon om restaureringsarbeidet ble gjort av Stiftelsens leder.
De senere år har vi deltatt på Barnas
Isegran, og hatt åpen båt på Isegran,
men høydepunktet var nok under
Tall Ships Races i 2019 da vi hadde
stand og åpen båt i tre hele dager
til ende. Vi har ikke telling om hvor
mange besøkende vi hadde. Men ut i
fra registrering på våre barneaktiviteter anslår vi at det var opp mot 250
personer ombord og beså seg.
ØKONOMI
Økonomien er, og vil alltid bli, viktig
for venneforeningen. Til årsmøtet
2017 besluttet styret å fremme et
forslag på heving av kontigenten til
kr 325,- som ble begrunnet med at:
vårt informasjons- blad koster ca 25
kr med trykk og porto to ganger i
året, pluss purrebrev til de som ikke
betaler. Dessverre er det altfor mange
av våre medlemmer som «glemmer»
å betale eller å melde i fra at de ikke
ønsker å være med lenger. Det kom
benkeforslag på kr 350,-, som ble
enstemmig vedtatt.
Styret var den gang usikre på om vi
da ville miste medlemmer, men det
viser seg at medlemstallet har vært
nogenlunde konstant siden den gang.
Selv om vi har hatt frafall av noen
medlemmer så får vi årlig inn nye
som kompenserer frafallet.
Venneforeningen har i dag over 600
registrerte medlemmer og 60 til 70
av disse må purres. Kostnaden ved
purring over posten er i dag på nær
40 kr. Så man forstår at dette gjør et

dypt innhogg i medlemskontingenten. Allikevel har venneforeningen
de siste årene klart å føre over ca kr.
150.000,- årlig til Stiftelsen. Totalt har
venneforeningen overført 2,5 mil i
løpet av disse 25 årene inklusive kr
485.000,- via grasrotandelen.

ferdselsåren som knyttet Fredrikstad
og Hvalersamfunnet sammen i nær
90 år. Klarer venneforeningen det vil
den kunne oppfylle det som var intensjonen til det første møtet i 1995,
og som vil stå som venneforeningens
klare mål også i de neste 25 år.

Grasrotandelen gir oss også et pent
beløp i året. For 2019 ble det bokført
kr 84021,- og for 2020 ligger det an
til å bli like mye. Men det er kontigenten som i fremtiden vil være vår
viktigste inntektskilde til Stiftelsen.
Båten vil miste mye av sitt bidrag fra
Riksantikvaren og andre som støtter
restaureringsarbeidet når Hvaler er i
drift. Da er det bare helt spesielle ting
som man kan søke støtte om. Men
de faste utgiftene vil løpe. Istedenfor
husleie, som ble betalt på Seut, vil
bryggeleie, strøm, forsikring osv være
en del av faste utgifter. Samt kanskje
også dekke underskudd på drift.

DIGITAL HVERDAG
Den digitale hverdagen innhentet
også venneforeningen etter hvert.
Eivind Wiklund, mangeårig sekretær
i venneforeningen, startet opp med
egen hjemmeside allerede i 2000.
Men dessverre som så mye annet,
det må tilflyte stoff til redaktøren. En
mann klarer ikke slikt alene. Det virkelige gjennomslaget fikk vi i årskiftet
2014/15. Vi hadde en hjemmeside og
facebook før det også, men Teknologien utvikler seg så vi valgte til slutt
en ny løsning som i dag heter Joomla-teknologi. Vår nye facebookside
har i dag 940 følgere. Det er utfordrende å holde både hjemmeside og
facebook oppdatert til enhver tid. Vi
har gode dugnadsmedarbeidere som
ukentlig informerer om utviklingen i
restaureringsarbeidet. På hjemmesiden har vi hjelp av et firma som heter
Korshavn Web&Data – JKWEB hvor
Jan Korshavn legger inn det vi mener
skal ligge der til enhver tid.

En sterk venneforening på 500 til 600
medlemmer vil være helt nødvendig
for å sikre fremtiden til MS Hvaler.
Det vil gi oss et tilskudd på i underkant av kr 200.000,- i året. Som
vil kunne dekke de faste utgifter
som bryggeleie, strøm, forsikring,
vedlikehold osv. Vi håper at våre
medlemmer nå ikke tenker at: nå har
jeg vært med på restaureringen så nå
har jeg bidratt med mitt! Nei for det
er jo nå det begynner. Det er nå vi
skal høste av det vi har sådd i over 25
år. Nemlig å vise publikum den flotte
skjærgården vi har. Og ikke minst
lære barn og unge om den viktige

DUGNADSGJENGEN
Vi må berømme dugnadsgjengen
som hver uke tropper opp i all slags
vær for å gi sin innsats til restaureringsarbeidet. I snitt er det ca 20
personer hver uke. Dette er en del
av venneforeningen og hva skal de

gjøre når restaureringsarbeidet blir
avsluttet og båten går i drift? Restaureringsarbeidet krever vedlikehold
mange timer i året, og til drifting
av båten til turer og arrangementer
trengs det mange medarbeidere. Så
her blir ingen arbeidsledige. Men
arbeidet kan bli anderledes og kanskje noe mer varierende i årene som
kommer. Og gledelig er det at flere av
våre damer også bidrar på det sosiale
plan. De stiller opp på aktiviteter på
Isegran og bidrar med Lusekatter i
desember til dugnadsgjengen. Og det
dukker også opp en eplekake i ny og
ne.
FREMTIDEN
Det som vi også ser, er at vi har klart
å nå flere grupperinger av medlemmer som er interessert i båten.
De første årene var medlemmene
fastboende og personer som hadde
tilknytning til Hvalersamfunnet, eller
personer som har hatt hytte der ute i
lang tid og kjente båten fra gammelt
av. Med årene har vi også fått med oss
mange som aldri har reist med Hvaler
eller sett den på vannet. Og slik vil
det bli for det blir færre og færre av
oss som har sett den i drift. Det er jo
naturens gang. Derfor er det viktig å
ha en venneforening som kulturbærer
og føre historien videre og promotere
MS Hvaler i fremtiden.
Styret i jubileumsåret: Per-Arild
Andersen, leder. Rino Kristiansen,
nestleder. Steinar Haugsten, sekretær.
Tom Bart Hansen, styremedlem.
Knut Alnæs, Stiftelsens representant.
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Sommeren 2021 er
M/S Hvaler ferdig
I dugnadsgjengen har vi de 2 siste årene sagt til hverandre:» Ja, nå er det ikke mye igjen. Nå er
båten snart ferdig. Hva skal vi finne på da?» Og det er sant. Sett i et perspektiv med ca. 25 års
dugnads-og restaureringsarbeid så er det ikke mye igjen. Men all finpussen tar tid og koronaen
har forsinket oss. Men sommeren 2021 står den ferdig

Gunnar Johansen merker hyller i lagerrommet på Bjørneby.

Arne Olsen og Tore Haraldsen bygger om to gamle lyskastere
til en

Maskinrommet begynner å se ryddig og ferdig ut.

Tore Haraldsen og Rolf Gunnar Olsen tilpasser luftlyrene slik at
de kan snus etter vinden.

TEKST: STEINAR HAUGSTEN
FOTO: THOR WILLY ERIKSEN

Det står igjen en del elektrikerarbeid og
rørleggerarbeid og vi avslutter trearbeider med benker og skap i midtsalong
akterdekk og fordekk. Og det males og
lakkes over alt. Den siste livbåten oljes
og males. Livbåtkasser gjøres ferdig.
Høstens store jobb var imidlertid
slippsetting av Hvaler for arbeid både
under og over vannlinjen. Dette er
omtalt nærmere annet sted i avisa. Til
våren skal båten på nytt på slipp for
bunnsmøring og siste kontroll.
I maskinrommet jobber maskingutta
ufortrødent videre og mye er gjort siste
halvåret: Ved slippsettingen hadde
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Engelsviken Slipp jobben med å sveise
inn et nytt sjøinntak og fjerne tre rørstusser i skutebunn som ikke skal brukes.
Det nye sjøinntaket koples til brannpumpen og den dieseldrevne pumpen
for vanntåkeanlegget.
Elektrikerne fra AL Elektriske har
koplet hjelpemotoren til det elektriske
anlegget og hjelpemotoren er prøvekjørt. Motoren er montert i en støyisolerende kasse og er knapt hørbar
utenfor maskinrommet.
Det dukker alltid opp noen overraskelser. Da dieselpumpen på hovedmotoren
ble demontert for kontroll sto den helt
fast. Pumpen regulerer mengden av
diesel inn på sylindrene. Den har jo stått

stille siden 60-tallet og nå sto den helt
fast. Den er klar over nyttår og da kan
motoren startes.
Sentralvarmeanlegget er fylt opp med
vann/glykol og kan brukes både med
elektrisk varmekolbe på 6 kW og med
dieselbrenner på 27 kW. Så nå har vi
varme i båten.
Lensesystemet er oppe og går.
Oljeholdig kondensvann som samler
seg i bunnen av båten suges opp via
håndpumpen og pumpes til oppsamlingstank i maskinrommet. Derfra blir
vannet pumpet til mottak på land via en
skruepumpe. Denne pumpen kan også
suge fra svartvannstankene (kloakk) og
pumpe til mottak på land.

Steinar Haugsten og Tor Western legger siste strøk med hvitmaling på tankene i maskinrommet.

Detaljer om benkene på styrbord side diskuteres med Bård fra
Maritime Senter og Tore Haraldsen og Torgil Johnsen.

Gunnar Johansen og Arne Roger Hansen holder orden på
lagerrommet på Bjørneby.

Benkene på akterdekket er ferdig og Arne Johansen gir de det
første strøket med brunmaling.

Tor Cristiansen og Tor Western.

Trallverket over styreanordningen på akterdekket oljes og lakkes
av Bengt Bergmann og Steinar Haugsten

Tom Bart Hansen og Kåre Hjelle maler livbeltetkassene.

Torgil Johnsen tilpasser styresystemet.
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Vel gjennomført slippsetting
24. til 31. august 2020
På slipp.

Vi gjengir her et sammendrag av rapporten fra
slippsettingen.
TEKST: KÅRE DAVIDSON HJELLE

Som man ser så hadde vi en god plan for denne slippsetting.
Alle oppdrag som var planlagt ble gjennomført til punkt og
prikke.
Nedenfor litt mer utfyllende av hva noe av arbeidet besto i:
Sjøvannsinntak: Eksisterende sjøvannsinntak består av to stk
inntak hvorav den ene går til lensepumpe som er påhengt
hovedmotor for tilførsel av væske slik at «motor ikke går tørr».
Dette inntaket var i en slik forfatning at det ikke kunne benyttes i fremtiden. Det andre inntaket går til brannpumpen for
slokking, også dette var i dårlig forfatning, og det var meget
usikkert om noen av inntakene ville blitt godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Valget ble da enkelt, et nytt godkjent inntak
måtte monteres under slippsettingen. Hvordan de eksisterende
inntakene skulle isoleres/sveises igjen ble avklart med fagavdelingen i Sjøfartsdirektoratet og kommunisert til oss av Stian
Pedersen.

Stian Pedersen fra Sjøfartsdirektoratet i samtale med Kåre
Hjelle, Ole Torp, Knut Alnæs og Arne Olsen

I tillegg klarte maskingjengen og gjennomføre test av reverseringskassa for å besiktige vridbarheten på propellvingene. Full
forover/full akterover og nullpunkt på denne ble fastsatt etter
justeringer.
To stk nye sjøvannsinntak.
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Maskingjengen var tilstede hele uken. Fra
venstre Terje Haraldsen, Gunnar Tiben
Johansen, Arild Hansen og Ole Torp. I
tillegg var Ted Nilsen også til stede hele
uken.

Kåre D. Hjelle løsner den gamle svingerboksen til ekkoloddet.

Jan Wangberg sørger for at stillasjen er
forskriftsmessig plassert

Arne Johansen spyler skutesiden

Arne Johansen og Tore Haraldsen primer
skutesiden før det legges på maling

Tykkelsesmåling av skroget ble foretatt av
IKM Inspection.

Vi fikk også god hjelp av Andrè Iversen fra AL elektriske
til å fjerne den gamle svingeren til ekkoloddet og montere
den nye svingeren/trekke kabel opp til skipperlugaren.
Det var ikke nødvendig å modifisere den gamle kassa til
svingeren da den nye svingeren passet inn i eksisterende
åpning og røropplegg som passet inn i den snye svingeren.
Så dette ble en «enklere» jobb for oss enn antatt.
Dugnadsgjengen fikk selvopplæring i stillasjebygging som
lettet arbeidet med høytrykkspyling og maling på styrbord side. På babord side fikk vi låne lift av Fredrikstad
Maritime Center på Isegran.
Området under vannlinjen ble vasket med kraftvask og
spylt rent. Vannlinjen ble platemerket på begge sider.
Tykkelsesmåling av skroget ble foretatt av IKM
Inspection. Under dette arbeidet ble tekniker hele tiden
assistert av vår dugnadsmedarbeider Tore Haraldsen og
som noterte resultatet av målingen.
Resultatet av tykkelsesmålingen vil bli oversendt
Sjøfartsdirektoratet i Oslo når ferdig. Regelverket sier at
«tykkelsesmåling for stålskrog» skal utføres på skip
etter 10 år (nytt skip), og deretter hvert 5. år (godkjente
firmaer).
Fredag 28. august var arbeidene så godt som ferdig og
nedrigging av stillasjer og rydding ombord før Hvaler
gikk av slipp, ble gjennomført. Den fredagen ble et par
timer kortere enn de andre dagene og det som gjensto var

priming av de nye sveisede områder utvendig maskinrom.
Der tok Stiftelsens leder Knut Alnæs ansvar og gjorde
jobben på lørdag.
Vi sørget for baguetter to dager, en kjele med pølser ble
varmet en dag, og fredag ble det pizza. Tirsdag var vanlig
dugnadsdag så da hadde vi med matpakke.
Dugnadsgjengen må fremheves spesielt også denne
gangen. De stilte opp mannsterke. Ca 20 mann hver dag
fra 08:00 og stort sett frem til kl 16:00. Uten denne
fantastiske gjengen hadde ikke dette blitt gjennomført
på den korte tiden vi hadde til rådighet. Vi hadde satt
av søndag, men det slapp vi og Hvaler glei ut i sitt rette
element på mandag nøyaktig en uke etter at den ble dradd
opp på slipp. Honnør også til Kåre Davidson Hjelle som
sto for planleggingen.

Per-Arild serverte pizza på fredagen.
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På tur med DS «Børøysund»
Da DS «Børøysund» besøkte Fredrikstad i høst ble pensjonert sjøkaptein Kåre Davidson Hjelle
(74) invitert med på turen videre som gikk til Halden. -En spesiell og morsom opplevelse å være
med en skikkelig veteranbåt som DS «Børøysund», sier Hjelle som er styremedlem i Hvaler-stiftelsen.

VED AKERHUS FESTNING: Her ligger DS «Børøysund» ved sin faste kaiplass nedenfor
Akershus festning i Oslo som er skipets hjemmehavn. Foto: Norsk Veteranskibsklub.

TEKST: STEIN H. JOHANSEN

DS «Børøysund» eies av Norsk Veteranskibsklub i Oslo. Når den ikke er
ute og seiler har den fast kaiplass like
nedenfor Akershus festning i Oslo.
Tidligere i høst tok den turen ut
Oslofjorden og var blant annet innom
Fredrikstad og Halden før kursen ble
satt tilbake mot hovedstaden.
Original kullfyrt kjele
-Det var ikke vanskelig å takke ja da
jeg fikk denne invitasjonen. Det er ikke
mange igjen av slike genuine båter,
sier Hjelle som har mange år bak seg
som skipper i utenriksfart i den norske
handelsflåten.
«Børøysund» er jo den eneste passasjerbåten i Norge som har original
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kullfyrt kjele og som dermed går på
kullfyrt steam. Jeg var selvsagt nede å
så nærmere på maskinrommet under
seilasen til Halden. Der var to fyrbøtere
i full sving. Under fart går det med
220 kilo kull i timen – så det å være
fyrbøter er ingen latmannsjobb. For
disse karene er det dessuten ganske høy
temperatur i arbeidsrommet, forklarer
Hjelle.
Skipper på DS «Børøysund» under
seilasen var Eivind Lande. Lande har
sin daglige arbeidsplass som skipper på
Hurtigruten. De to skipperne, Hjelle
og Lande, hadde ganske sikkert mye å
snakke om under overfarten til Halden.
God sjøbåt
-Selv om det var rolig på sjøen denne
dagen opplevde jeg «Børøysund» som

MED KURS MOT HALDEN: Dette
bildet tok Kåre Hjelle fra brua på
DS «Børøysund» under seilasen
mot Halden.

FAKTA OM DS «BØRØYSUND»:
DS «Børøysund» er et dampskip bygget i 1908 for Trondhjemske Lægtercompagni.
Skipet ble sjøsatt og døpt «Odin» 19, juni 1908. 4. august samme år var skipet ferdig
utrustet ved Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV). Fartøyet ble bygget som en
kombinert passasjer, laste og slepebåt. Skipet hadde to passasjerklasser. 1, klasse
akter i skipet og 2. klasse forut. Skipet har postkontor, et stort lasterom og slepekrok
og bøyle. I 1968 ble skipet kjøpt av Norsk Veteranskibsklubb i Oslo, som restaurerte
henne. DS «Børøysund» ble i 1989 erklært verneverdig av riksantikvaren, som også
har gitt økonomisk støtte. DS «Børøysund» er landets eneste passasjerskip med
original kullfyrt kjele og original dampmaskin. Fartøyet er et eksempel på den nordnorske lokalbåten. I dag fremstår båten slik hun gjorde den siste tiden i Vesteraalens
Dampskibsselskabs eie. Den benyttes nå til utflukter og utleie. Skipet har Oslo som
hjemmehavn – og har fast kaiplass nedenfor Akershus festning.6. juni 2008 ga
Posten ut et frimerke der DS «Børøysund» er avbildet. Navnet Børøysund fikk hun
etter at Vesteraalens Dampskibsselskab overtok henne overtok henne i 1925.
Rederiet hadde som tradisjon å navngi skipene sine etter geografiske navn i NordNorge – og skipet er oppkalt etter sundet mellom Stokmarknes og Børøya.
Kilde: Wikipedia

en stabil og god sjøbåt. Den største
utfordringen var nok å legge til kai i
Halden. På denne gamle båten er det
ingen baugpropeller å støtte seg på
og i blant kan det være små marginer
når man skal manøvrere. Men skipper
Lande er en rutinert skipper og fikk
båten trygt til kai – selv om han nok
hadde et par svetteperler i panna sier
Hjelle.
-Ellers har båten selvsagt både VHF,
ekkolodd og radar. Når det gjelder sikkerheten finnes det tre flåter ombord.
To med en kapasitet på femti og en
med en kapasitet på 25. Båten er sertifisert for 100 passasjerer, i tillegg til et
mannskap på fem og cateringpersonale
på fem. Dermed er det god margin på
kapasiteten i redningsflåtene, forklarer
Hjelle.
-Det var en trivelig dag på sjøen. Å få
være med på en slik båt varmer jo et
gammelt skipperhjerte, sier Hjelle.
Skipperskole i Fredrikstad
Kåre Hjelle kommer opprinnelig fra
Breim i Nordfjord. 16 år gammel dro
han til sjøs som dekksgutt. Han gikk
gradene og i 1974 gjorde han unna
skipperskolen i Fergestedsveien i Fredrikstad. Deretter bar det ut på de syv
hav som kaptein på Ditlev Simonsens
forskjellige tank og kjemikaliebåter.
I 1994 gikk han i land da
sjømannspensjonen var sikret. Det
betydde ikke at han sluttet å jobbe
og selv som 74 åring holder han det
gående.
-Ja. Jeg jobber med sikkerhet og kvalitetssikring. Jeg er i den heldige situasjonen at jeg kan jobbe stort sett når jeg
vil og så mye jeg vil. Vi har Europa som
det geografiske området for jobbene jeg
utfører, sier Hjelle.
Han kom til Fredrikstad, eller nærmere
bestemt Kråkerøy, allerede i 1969.
Her traff han Gro fra Holmen og den
ekteskapelige seilasen som startet den
gang har forsatt vind i seilene.

PÅ TUR MED DS «BØRØYSUND»: Pensjonert skipper Kåre Davidson Hjelle takket
naturligvis ja da han ble invitert med på tur ombord i DS «Børøysund».
En mulighet en gammel sjøulk ikke kunne si nei til. Foto: Stein H. Johansen

Med i stiftelsen
For fire år siden fikk Bjørn Sandhaug
snusen i at det fantes en erfaren skipper i byen. Bakgrunnen var at deres
bedre halvdeler var bekjente. Dermed
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introduserte Sandhaug Kåre Hjelle for
Hvaler-gjengen - og før han visste orde
av det satt han som styremedlem i stiftelsen for «Hvaler».Jeg forstod jo raskt
at en mann med en så lang og solid
maritim bakgrunn måtte «shanghaies»
til Hvaler-prosjektet, sier Sandhaug.
-Det var uproblematisk å si ja til en slik
forespørsel. At jeg ble med i Hvaler-gjengen har jeg ikke angret et eneste

sekund på. Det er mange fantastisk
dyktige mennesker – og jeg bidrar
gjerne med noe av det jeg kan hvis det
er ønske om det, avslutter Kåre Davidson Hjelle.
Og se ikke bort fra at Hjelle tar fram
skipperlua når MS Hvaler kaster loss
for første gang etter at restaureringen er
unnagjort.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER DS «BØRØYSUND»
Kjennetegn:
Brutto registertonn:
Lengde:
Bredde:
Dypgående:
Passasjerantall:
Maskin:
Effekt:
Kjeletrykk:
Kullforbruk:
Bunkerskapasitet:
Fart:

LDBP
179,38 (tidligere 157,95 – 190)
108 ̕ 8ˮ (33,1 m)
18 ̓ 3ˮ (5,5 m)
12 ̓ (3,6 m)
100 (tidligere 100 – 238)
Trippelekspansjon
210 IHK
150 lbs. (tidligere 175 lbs.)
Ca. 220 kg per time
Ca. 14,2 tonn i baksene
9 knop (tidligere ca. 10 knop)

Da takker Børøysund for seg, for denne gang, og setter kurs for Halden
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SIKKERHET: Sikkerhetsdetalj fra dekket
ombord på DS «Børøysund».
Foto: Kåre Hjelle.

Foto: Per-Arild Andersen.

MALINGKONSULENT LARS KRISTIANSEN, VÅR «UKJENTE» DUGNADSMEDARBEIDER
Fra tid til annen ønsker vi å gjøre enkelte av våre dugnadsmedarbeidere mer kjent. Det er de som jobber noe
tilbaketrukket i kulissene i forbindelse med restaureringen av båten vår. Denne gang er det Lars Schrader
Kristiansen som i snart 20 år vært konsulent på malingtyper, hvordan vi skal male og i hvilke rekkefølge primer
og maling skal påføres stål og treverk. Vi ba hans kone Elisabeth Schrader Kristiansen, som blant annet er
et av våre sikre sannhetsvitner om hvordan «Hvalerbåten» så ut, til å skrive litt om Lars. Hans oppvekst på
Kråkerøy og Isegran og hans yrkeskarriere.

Lars

Lars er født i Fredrikstad 14. mai 1938, og vokste opp i Smertuveien på Kråkerøy. Hans første
minner som liten gutt er fra krigsårene. Lars kan huske hvordan tyske soldater marsjert oppe
på Kråkerøyveien, og at de tyske offiserene red på store hester med korte haler under krigen.
«Hjemme hadde vi som alle andre blendingsgardiner som moren min var veldig nøye med å
trekke ned hver kveld i den mørke årstiden. Jeg husker flyalarmene som gikk i brannstasjonen
som var vår nærmeste nabo og da måtte vi i full fart samle oss i kjelleren til alarmen ga beskjed
om at det var trygt igjen.»
TEKST: ELISABETH
SCHRADER KRISTIANSEN
FOTO: PER-ARILD ANDERSEN

Smertubakken på Kråkerøy var en
yndet «lekeplass» hvor vi gutta så på
de større som hoppet der. Bakken var
flombelyst om kvelden og tyskerne
hoppet mye der i bakken. Vi ungane
fikk småpenger for å smøre skia til

tyskerne! Vi skjønte jo ikke så mye
av krigens virkelighet!
Da krigen var over 8. mai gikk jeg
i tog for første gang. Noen av de
større guttane hadde fått tak i et
flagg og de hadde trommer. En stor
barneflokk fulgte med dem i toget.
Vi marsjerte fra Smertu skole til
Glomma Mek. Verksted. Der ved
Glomma Mek sto fortsatt tyske bev-

æpnede soldater vakt i uniformene
sine»
Etter krigen var Isegran en yndet
lekeplass. «Her spilte vi fotball og
utforsket den inngjerdede delen av
øya, der tyskerne hadde hatt tilhold,
og det var der Bjarne Aas konstruerte
og bygde så mange av sine berømte
seilbåter og terner». På den «lovlige»
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delen av Isegran var det en stor slette.
(i dag markert som gravplass) Denne
ble flittig benyttet som fotballbane
av alle gutta i området. Resten av
Isegran (vestsiden) var en tett skog
av or. Fra fotballsletta gikk det en sti
til prambyggerne på sørsiden av øya
Her ble det bygd og reparert prammer og husprammer til sagbrukene.
Dem var det fortsatt mange av i
Fredrikstad rett etter krigen. Ved
Prestlandet lå det derfor ofte større
skip som ble lastet med trelast fra
brukene. Prammene var, selv om de
ikke fikk lov, populære lekeplasser og
fiskeplasser for barna på Kråkerøy.
På Kråkerøysiden var det en slette
med lavt gress og kløver. Her gresset
traverhestene (opptil 10 stykker).
Det var baker Richvoldsen som
eide hestene. Disse hestene tok seg
også av og til en tur, vasset, over til
Isegran!
I Nøkledypet mellom Kråkerøy og
Isegran var på 40- og 50-tallet gjengrodd med en del siv. «Der fisket vi
gjedde. Og ytterst i Nøkledypet var
det en liten strand som vi brukte å
bade på! Stranda ble også brukt til å
dra opp og sette ut snekker og andre
båter. Flesteparten av snekkene hadde båtplass på Kråkerøysiden. Der
lå også vår familiesnekke på 21 fot,
Grimstadsnekke med 6 hk FM-motor som gikk både på bensin og
White Spirit. Snekka fikk jeg bruke
som min egen i mange år i ungdomstiden. Den tok meg og kameratene
ut i skjærgården, til Hvaler og til
Skjærhalden på sommerkveldene
til dans og moro på Øvre og Nedre
hotellet.»
«Jeg var i gjennom årene ivrig deltaker i aktiviteter i Kråkerøy Idrettslag.
Det første «organiserte» laget jeg
deltok på var Kråkerøy småguttlag,
organiserte var å ta litt hardt i, men
vi spilte seriekamper rundt om i distriktet. Hjemmekampene ble spilt på
Glombo, der vi før kampene måtte
fjerne kumøkk fra banen, etter som
«banen» egentlig var beitemark for
kuene til Kråkerøys bønder.
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Allerede i folkeskolealder drev jeg
også med friidtrett. På vinteren,
like etter krigen, var det hopprenn
i Revabåsbakken. Hopplengde var
3 – 5 m. Det var skikkelig arangert
med start nr og premiering. Jeg vant
faktisk i 1946 yngsteklasse som 7
åring og fikk 1/2 kg havregryn som
premie – stor stas.
Som ung var jeg et ivrig medlem av
FIF (Fredrikstad Idretts Forening).
I disse årene ble det mye trening og
konkurranser. Jeg var best på 60 m
og 100 m. De store begivenhetene
var Homekollstafettene
At jeg ble kjemiker og begynte å
jobbe med skipsmaling var ikke gitt.
I 1955, da jeg var ferdig med realskolen skulle jeg velge meg en yrkesutdanning. Jeg hadde egentlig mest
lyst til å bli kokk, eller helst stuert til
sjøs. Det var faren min som tok en
prat med meg den gangen, han sa
at han hadde en kontakt som kunne
skaffe meg praksisplass på laboratoriet på Titan, malingfabrikken som
den gangen lå på Øra i Fredrikstad.
Pappa sa: «Se på onklene dine Lars,
de reiser ut og er ute 1 til 2 år av gangen, kommer hjem en kort periode
og så er det ut på sjøen igjen. Det
blir ikke noe familieliv av det! Men,
lovet han meg, liker du deg ikke på
Titan så kan du dra ut.
Jeg likte meg på Titan det var en
spennende jobb. Lønnen var 300 kr
måneden for en lærling i praksis den
gangen. Etter militæreret begynte jeg
1960 på Gøteborgs Tekniska Institut
på kjemilinjen. Dette studiestedet
var den gang «Norgest største tekniske skole». I min klasse på kjemilinjen var vi 36 elever, 30 var norske.!!
Etter Gøteborg fikk jeg i februar 1962
jobb på Greaker Cellulose. Høsten
samme år fikk jeg jobb på laboratoriet på malingfabrikken til DE-NOFA - Lilleborg i Fredrikstad.(1962
til 1966) Der begynte jeg en lang
karriere innenfor forskning på skipsog industrimaling. Fra 1966 jobbet
jeg på Stabil (Stabil Maling og Lakk)

Lars, en glad gutt

i Hvidtsten. I 1970 flyttet familien til
Sandefjord hvor jeg jobbet på Jotun
(1970 til 1980) og Norges Skipsforsknings institutt (underavdeling av
SINTEF i Trondheim) (fra 1980
til1989) Jeg avsluttet karrieren min
tilbake i Jotun fra 1989, dvs i elleve
år frem til jeg gikk av med pensjon
i 31.12.2001. I disse årene jobbet
jeg mest med kunnskapsoverføring/
kursvirksomhet. Dette var kurs og
informasjon internt i Jotun i inn-og
utland.
Jotun hadde mer enn 40 bedrifter
ute i verden, i Europa, Midt-Østen,
Fjerne Østen, USA, Brasil og Australia. Våre medarbeider trengte teknisk
informasjon. Det ble mye reising
i disse årene. Når jeg ser tilbake
har jeg jobbet innen forskning og
utvikling med skipsmalinger, industrimalinger og malinger for Offshore
i nærmere 40 år. Selv om jeg egentlig
er Kråkerøygutt, har jeg endt opp
med å leve de siste 50 årene på «feil»
side av fjorden.
Jeg er stolt og glad over å bli regnet
som en del av dugnadsgjengen på
Hvalerbåten. Glad for å få bidra med
min kunskap om maling og vedlikehold. Ettersom jeg bor i Samdefjord kan jeg dessverre ikke delta
på dugnads-tirsdagene. Når Knut
ringer meg og ber om råd rundt malingtekniske spørsmål som dukker
opp føler jeg at jeg kan være til nytte.
Det er en god følelse!!

Ofte oppmuntrer vi dugnadsgjengen til å skrive noe om hvorfor man deltar restaureringsarbeidet. Denne gang
er det Hans Petter Bonnevie Lund som i alle år har vært vår kontaktmann i Jotun i forbindelse med å bli sponset med maling. Og som så som tidlig tilbake i 1996 lagde kontrakten om gratis maling. Og som fremdeles
gjelder. Det var bestandig hyggelig å rette forespørsler til Hans Petter da han var vår kontaktmann hos Jotun.
Og det er en tradisjon som er videreført med stor imøtekommenhet hos vår nåværende kontakt Dag Nyrud.
Vi er veldig glade for at vi har fått enda et tilskudd på malingkompetanse i gjengen. Vi har nå to profesjonelle,
Lars K og Hans Petter på dette området. Ikke mange i fartøyvernet som kan skilte med det. Det er vi stolte av.
Her kommer hans historie

Fra sponsor til
dugnadsmedarbeider
TEKST HANS PETTER
BONNEVIE LUND
FOTO: THOR WILLY ERIKSEN

Jeg er opprinnelig fra Oslo men
har familie på farssiden fra Østfold. Utdannet skipsingeniør
og diplomøkonom. Har i alle år
arbeidet med utstyr for store skip
teknisk og kommersielt. Skipspumper, propellerannlegg/reduksjonsgear,
dieselmotorer og til slutt nesten 25 år
hos Jotun på marinesiden, inklusive
katodisk beskyttelse. Selv om det
har vært kontorarbeid, har jeg alltid
besøkt verksteder og kunder. Der det
skjer, ikke redd for å bli skitten på
fingrene. Har tidligere arbeidet mye i
østen. Hos Jotun var jeg ansvarlig for
diverse sponsorprosjekter. Også DS
Hvaler.
Første gang jeg besøkte DS Hvaler
var like etter at båten ble tatt på land
på Seutelvens Verksted i 1996. Etter
gjennomgang og presentasjon av
den entusiastiske Ottar Blekken,
ble vi enige om å få laget en avtale.
Jeg lagde også diverse tekniske
spesifikasjoner. Og fulgte opp dette
gjennom årene.
I 2016 ble Jotunkontoret i Oslo hvor
jeg arbeidet lagt ned. Etter en tid
bestemte kona og jeg at vi skulle selge
huset vi hadde, og flytte til Østfold.
Vi kjøpte et hus i Sellebakk, og flyttet
dit sommeren 2019.
Etter dette har jeg deltatt i dugnads-

Hans Petter Bonnevie Lund maler krakkene i midtsalongen.

gjengen. Det er et imponerende
arbeid som er lagt ned gjennom
mange år av en flott gjeng med hyggelige gutter og i det siste også jenter
med forskjellig- og imponerende
kompetanse. Noe av det viktigste
er jo å få inn penger. Også her er
kompetansen og kreativiteten stor.

Anført av Knut og Per-Arild med
dyktige medhjelpere. Jeg setter stor
pris på å få delta, og ser jo som alle
frem til at båten kommer i drift.
Vedlikehold og pengestøtte er jo en
never ending prosess. Så dugnadsog pengegjengen vil nok aldri bli
arbeidsledige.
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Alexander Ytteborg, nytilsatt rådgiver for fartøyvernet
i Viken fylkeskommune:

Imponert og begeistret over
dugnadsglød og flott båt
Noe av det første han gjorde som
nytilsatt rådgiver for fartøyvernet i Viken var å besøke
Isegran i Fredrikstad. Alexander
Ytteborg startet i sin nye stilling
som rådgiver for fartøyvernet i
Viken fylkeskommune 1. oktober
i år. Aldri tidligere har fylkene satt
fokus på fartøyvernet med egne
stillingsressurser.
TEKST: KNUT ALNÆS

For oss som jobber frivillig med bevaring av maritime kulturminner er
dette en etterlengtet utvikling! Og det
er en mann med solid erfaring som
nå skal spille på lag med oss! Kanskje
får Alexander også fartøyvernet i
Oslo som sitt ansvarsområde hvis
regionpolitikerne vil!
Med seg til Isegran hadde Alexander
også avdelingsleder for kulturarv
Christian Hinze Holm og seksjonsleder avdeling for kulturarv Anne
Traaholt. Deres interesse var knyttet
til en «mulighetsstudie» for opprettelse av et nasjonalt fartøyvernsenter
på øya. Østfold fylkeskommune tok
initiativet til denne studien som nå er
levert til Viken fylkeskommune.
Alexander Ytteborg er utdannet
cand. philol i etnologi (kulturhistorie). Han kommer fra stilling som
direktør for Stiftelsen Buskerudmuseet, et regionmuseum med 19
besøkssteder i det gamle Buskerud,
bl.a avd. Krøderbanen, for å nevne et
kjent teknisk kulturminne. Han har
også vært verdensarvkoordinator for
Rjukan-Notodden Industriarv i Telemark fylkeskommune, leder for Hallingdal Museum og rådmann i Nore
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og Uvdal kommune. Men ikke minst
har han 7 års praksis fra stilling som
seksjonssjef hos Riksantikvaren i
perioden 2007 – 14. Fra denne tiden
kjenner han «Hvaler» svært godt, og
fulgte arbeidene med stor interesse.
Men sitt første bekjentskap med
båten vår gjorde han allerede mens
den lå på land på FMV, før den kom i
Stiftelsen DS Hvalers eie. Da var han
svært bekymret for båten, for han har
et særlig stort hjerte for fartøyvern!
Hos Riksantikvaren ledet han bl.a.
i arbeidet med Nasjonal plan for
fartøyvern som ble gjeldende for
perioden 2010 – 2020.
Imponert og glad
Vi tar Alexander med på en aldri
så liten visning på skuta vår. Det er
tirsdag og dugnaden går for fullt. Ja,
jeg har selvsagt fortalt gutta at de må
hamre hardt og løpe litt ekstra når vi
kommer, for det er jo tross alt ikke
hvem som helst som er på besøk!
Hva tenker du om arbeidene som
er gjort med MS Hvaler når det nå
nærmer seg ferdigstillelse?
- Jeg ser med stor beundring på alt
det frivillige arbeidet som er gjort
med Hvaler! Hvilken glød! Imponerende at dere har klart å stå på i alle
disse årene uten å gå lei, uten å miste

tempo. Dere har tvert imot stryket
dugnadsånden. Det er forbilledlig.
Nei, dette var en kjempehyggelig
opplevelse!
- Men når du nå ser resultatet av
mange års innsats for å gjenoppbygge
Hvaler, hva synes du om resultatet av
dette så langt?
- Jeg mener dere har gjort jobben
grunnleggende antikvarisk ut fra den
dokumentasjonen som fantes for
båtens konstruksjon, byggemetode
og materialbruk. Dette vil for all
fremtid gi båten en høy verneverdi.
Slik jeg ser det, er MS Hvaler nå et
eksempel på et godt dokumentert
istandsettingsprosjekt.
Riksantikvaren – ny rolle
Stiftelsen D/S Hvaler har hatt et
meget fruktbart samarbeid med
Riksantikvaren for å finne fram til
tidsriktige løsninger. Erik Småland
hos Riksantikvaren er jo en
kunnskapsbank og kjempegod hjelp
når vi står fast og lurer på hva som er
tidsriktig byggemetode. Og i alle år
har vi forholdt oss til Riksantikvaren,
det være seg søknad om status som
vernet skip, om økonomisk støtte,
godkjenning av planer, rapportering,
utbetaling av midler, osv.
Hvem av dere skal vi nå forholde oss

Munter passiar på akterdekket mellom, fra venstre, Tore Haraldsen, Arne Olsen og Alexander Ytterborg.

til i fremtiden? Blir det slutt på vår
kontakt med Riksantikvaren?
Alexander forklarer at regionalisering betyr at Riksantikvaren heretter
får en annen rolle og at fylkene får
nye oppgaver:
- Riksantikvaren går fra å være 1. linje faginstans til å ta en mer overordnet, strategisk direktoratsrolle innen
kulturminnevernet. Forvaltningsansvaret knyttet tekniske kulturminner,
herunder fartøyer, er av året overført
til fylkeskommunen. Det betyr at
fylkene heretter skal håndtere alle
faglige, antikvariske og økonomiske spørsmål i kulturminnevernet,
også oppfølging og klargjøring av
vernestatus og fredninger. Riksantikvaren forblir vedtaksmyndighet
i disse sakene etter innstilling fra
fylkene, det samme gjelder for vedtak
om disp. for utførsel av fartøyer til
utlandet. Riksantikvaren blir videre
klageinstans for tildelingsvedtak
knyttet økonomisk støtte over post
74 gjort i fylkene, dette gjelder fra
2021. Hvis dere heretter søkere om
økonomisk støtte, går søknaden mao.
til oss i fylket. Hvis dere ikke får den
økonomiske støtten dere mener å
være berettiget til, kan dere sende
klage til oss, som videresendes og

avgjøres av Riksantikvaren. Tidligere
var det som kjent departementet som
behandlet disse sakene.
Håp for fartøyvernet – tar Viken
grep?
-Jeg kommer til å jobbe hardt for at
fartøyvern skal bli prioritert i forvaltningen, sier Alexander.
-Hva gir deg håp om at det skal bli en
realitet?
- Det er flere viktige saker som er
veldig positive for fartøyvernet i
Viken:
Fylkeskommunen opprettet den
stillingen jeg nå er ansatt i. Det handler om prioritering i riktig retning i
mine øyne. Jeg tror det også er bred
oppslutning om et JA til etablering av
fartøyvernsenter på Isegran. Dette vil
bli en prøvesten i fylkesråd og kulturkomiteen nå i høst. Jeg har også
håp om at fylkeskommunen budsjetterer egne midler til fartøyvern for
2021, og derved sikrer tilsvarende
beløp fra Statsbudsjettet til vårt fylke.
(Dette kalles i dag SAVOS-ordningen).
-Har Vikens politikere egentlig konkretisert hvordan de vil at maritim
kystkultur / fartøyvern skal ivaretas
de neste årene?

- Det er en handlingsplan under
utarbeidelse for dette. Den vil bli
politisk behandlet i løpet av desember i år. Der vil vi se hvilken retning
dette skal få i tiden som kommer.
- Du bor selv på Nesbyen, men har
hele Viken og kanskje Oslo (fra januar) som ditt arbeidsområde. Hva blir
dine viktigste oppgaver fremover?
- Jeg vil først og fremst gjøre meg
enda bedre kjent med alle fartøyvernmiljøene vi har i vårt område.
Vi har 40 båter med vernestatus i
Viken og Oslo, og en eneste båt med
status som «fredet båt». Jeg ønsker å
se alle før sommeren kommer.
- Vil du legge vekt på kontroll av
riktig bruk av tildelte midler, eller
kommer du til å være en rådgiver og
veileder for oss fartøyvernere ute i
feltet?
- Overtramp vil selvsagt bli påtalt.
Men først og fremst er jeg en person
som tror på godt samspill. Jeg mener
frihet under ansvar gir det beste
resultatet.
- Alexander, vi ser frem til samarbeid
med deg i tiden fremover. På vegne
av Stiftelsen DS Hvaler og Stiftelsen
DS Hvalers venner ønsker jeg deg
lykke til i denne jobben.
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Nye bestemmelser fra
Sjøfartsdirektoratet
TEKST: TORGIL JOHNSEN

Tiden har på enkelte områder løpt
fra Hvalerbåten. Ikke så rart for en
båt som ble bygget på FMV i 1892
(BNR 29), og ombygget på Glommen mek. i 1948,da det ble installert
dieselmotor. Spesielt på området
sikkerhet har det skjedd store
forandringer. Krav til brannsikring
og redningsutstyr har blitt skjerpet,
og på Hvalerbåten må disse kravene
imøtekommes. Et av disse områdene
er krav til redningsbåt lettbåt. Hvaler
har to livbåter (eker) på livbåtdekket
akter. Disse var utstyrt med årer, og
var altså beregnet på å ro i tilfelle en
person falt over bord. Dette tilfredsstiller ikke dagens krav. Lett- båten
skal være utstyrt med motor. En
telefon til sjøfartsdirektoratet fastslo
at vi kunne bruke en av
ekene som lettbåt, og da gjennsto

bare å finne en passende påhengsmotor. En eke er ikke akkurat konstruert
med henblikk på påhengsmotor,
men lettbåten er jo kun tenkt brukt
i nødstillfelle, og forhåpentligvis
aldri. Etter mye søking på forskjellige
påhengsmotorer falt valget på en elektrisk motor med integrert lithium
batteri.Mod Torqeedo Traveler på 4
hk. Dette er også tatt opp med Sjøfartsdirektoratet og vi har fått grønt
lys til å benytte den. En el. motor vll
være mye letter å starte, og således
være raskere å ta i bruk. Og vi slipper
å ha en motor med bensin om bord.
Så nå gjennstår bare for våre dyktige
snekkere å finne en enkel måte å feste
motoren på akterspeilet på eka. Men
ekene er ikke godkjent som redningsbåter i tilfelle alle må evakueres
fra båten. Hvalerbåten var i sin tid
sertifisert for 190 passasjerer. Ved et
eventuelt havari var altså redning-

skapasiteten to livbåter, som jo på
langt nær hadde kapasitet til alle,
resten måtte da ta til takke med livbelter og hoppe i sjøen. Dette holder
ikke i dag. Etter krav fra Sjøfartsdirektoratet skal det være kapasitet til å
ta samtlige passasjerer pluss mannskap om bord i redningsflåter,og det
skal være dobbelt dekning dersom
en flåte ikke fungerer. Vi har derfor
fått godkjent plassering av to stykk
flåter med kapasitet 50 personer på
livbåtdekket og en på 25 personer
på fordekket. Dette skal tilfredsstille
alle krav til 60 passasjerer pluss et
mannskap på opp til 5 personer. Så
nå er det bare å håpe at båten kommer i drift til sommeren så vi kan dra
til sjøss i trygg visshet om at sikkerheten om bord er godt ivaretatt.

NRK sommer
TEKST/FOTO:
PER-ARILD ANDERSEN

Lørdag 1. august fikk vi besøk av NRK SOMMER
ved reporter Webjørn Espeland. Denne reportasjen
ble sendt direkte i reiseradioen. Knut Alnæs og
Elisabeth Schrader Kristiansen ble intervjuet.
Elisabeth fortalte blant annet om hvor redde de som
unger var når de var med «Hvaler» på Strømstad
turene. Da hadde de kjøpt godterier i Sverige, som
nordmenn gjør, eller gjorde før Covid19, og hun
gjemte det unna i skapet i skipperlugaren til faren
sin, i tilfelle tollerne kom ombord ved Herføl. Hun
forteller også at folk gjemte stoffer og klær i livbåter
og over alt på båten. Like etter krigen var det jo
mangel på alt i Norge og mye av det kunne man få
i Sverige. At Hvaler har blitt brukt til «smugling»
har jeg ikke tenkt på tidligere. Men i dag er det vel
smugling i helt andre dimensjoner enn det var den
gang da folk virkelig trengte det de «smuglet». Hele
intervjuet kan høres på NRK Sommer 1. august.
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Knut Alnæs, Elisabeth Schrader Kristiansen og Webjørn
Espeland.

Webjørn Espeland og Knut Alnæs tar en pust på en av de nye
benkene på akterdekket. Vel fortjent etter en flott intervjurunde.

Rolf Schraders loggbok
M/B «Hvaler» februar - mars 1948
Lørdag 13. september 1947 var dagen da D/S «Hvaler» gjorde siste tur med dampen. Den ble
tauet fra Ed brygge til Glommen Mek Verksted av M/B «Vesterø» i oktober 1947 Først i februar
1948 var M/B «Hvaler» i rute igjen. De første turene i februar og mars er beskrevet nedenfor.
Det går fram av loggboka at de er fonøyde med å ha fått motor i båten. «Hvaler» har nå større
hastighet og går bedre i isen.
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

Søndag 15. februar
var vi kommet så langt at vi skulle
sette i gang. Det skulle være prøvetur
samtidig, men det ble det ikke noe
av. Motoren ville ikke starte før ved
middagstid, og da maskinen
(motoren) først gikk ville ikke
propellen virke.Da motoren ble
stoppet og skulle starte igjen ville
den ikke gå. Startsliden hadde
“skjært” seg fast og ble brutt. Den
ble ikke reparert før kl 6 om aftenen.
Da virket alt bra. Vi satte Jahren og
Liaaen over til byen og tok oss en tur
ut til De-No-Fa. Så la vi oss til ved
verkstedet igjen.
16. mandag
Vi skulle starte mandag og Nygård
skulle være med på prøveturen, men
den ble det ikke noe av. Motoren
ville ikke starte før kl 19, da hadde
Nygård gått hjem. Sliden hadde
satt seg fast igjen mandag aften, så
da vi skulle starte igjen tirsdag sto
maskinen igjen stille, og den ble ikke
reparert før
17. tirsdag
kl 16 og vi gikk til Ed kl 18, vi
ankom kl 19.30. Det var is så vi gikk
i M/B “Kirkø’s “råk
18. onsdag
Det var – 9 º og klart fint vær da vi
startet ruten. Det var is det meste av
ruten, men vi var ½ time før ruten i

byen. Det var lite pasasjerer og last.
Vi var i Ed kl. 17.45, altså 1 time før
enn med steam.
19. torsdag
Pent vær -11 º Vi går til byen til
Glommen mek for å gjøre en del
som ikke ble ferdig. Da vi skulle
starte hadde sliden satt seg fast og
vi fikk den reparert og gikk ut om
aftenen
20. fredag
Lett overskyet, stille -7º. Går ruten
og ankom byen kl 9, lite passasjerer
og last.Vi var i Ed igjen kl 17.40.
Isen har drevet bort flere steder, men
på fjorden ligger den.
21. lørdag
Stille, lett overskyet 0 C . Vi hadde
ganske bra med passasjerer, lite last.
Ankom byen kl 0850. Ankom Ed
kl 1730.
22. søndag
Stille klart, klart pent vær -3 C
23. mandag
Stille, klart, fint vær -10 C. Isen legger på seg, men den sinker oss ikke.
Vi rakk 9 toget. Vi var i Ed kl 1730
om aftenen. Lite passasjerer utover.
24. tirsdag,
Stille, klart, fint vær - 9 C. Vi er
ombord og legger inn 1 tonn malm
under salongen akter. Vi vasker og
rydder opp.

25. onsdag
Stille, pent vær -10 C. Lite passasjerer, men mye last. Det var representantsskapsmøte i dag. Vi holder ruta
fint, selv med mye is.
26. torsdag
Stille, fint vær - 9 C. Guttene har fri.
27. fredag
Stille, fint vær -10 C. Lite passasjerer, en del last.
28. lørdag
Stille -11 C , sjørøyk om morgenen.
Vi var i rute i byen. Kompasset er
mye ute av kurs. Vi hadde mange
passasjerer, men lite last
29. søndag
Stille klart – 5 C.
MARS
1. mandag
Stille, klart – 10. Isen legger på seg,
nå er den 10 tommer på fjorden. Vi
hadde en del passasjerer til byen,
men få utover. Mye last. Vi var i Ed
kl 1745.
2. tirsdag
Stille, klart -2 C. Vi tar ombord benkene over «skylight» på atterdekk.
Vi vasker styrhuset.
3. onsdag
Sydost, svak vind -1C. Isen har letna
i ruta, men ved Sydengen var den ca
4 tommer. Det hadde ikke gått båt
der siden fredag.
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4. torsdag
Sydost bris, tåke 0 C. Guttene har
fri.
5. fredag
Sydlig bris, tåke +1 C. Isen har nå
forsvunnet over alt. Den er bare
igjen ute på fjorden. Det var lite
passasjerer, en del last. Vi ankom
byen kl 0910. Vi kom til ED kl 1735.

8. mandag
Stille, delvis klart + 1 C. Lite passasjerer og last. Vi kom til byen kl
0850. De som skulle med lyntoget
rakk dette. Vi hadde med bil fra
Bølingshavn. Om aftenen brakk vi
opp isen til Brevik. Vi var i Ed kl
1830.

6. lørdag
Sydlig bris, tåke + 2 C. Vi hadde
ganske mange passasjerer, lite last.
Vi var i byen kl 0845 og rakk toget kl
0900. Utover hadde vi færre passasjerer og var i Ed kl 1730

9. tirsdag
Sydvest, frisk bris. Vi bryter opp
isen til Urdal, Karvika og Kultorp.
I Urdal var isen 11 tommer. Båten
gikk i 8 tommer is, det var 2 1/2
tomme mer enn den har gjort med
dampen. I Kulltorp var isen ca 8 – 9
tommer, der gikk vi helt inn.

7. søndag
Stille klart vær. Vi var hos Halvtan
på Skjærhalden (privat kommentar)

10. onsdag
Sydvest, frisk bris, delvis klart vær +
2 C. Lite passasjerer, en del last. Vi

hadde bilen med ut igjen til Bølingshavn. Trafikken er dårlig i vinter.
Den er nede på samme nivå som før
krigen
11. torsdag
Stille, klart -2 C. Vi går til byen kl
0700 om morgenen til Glomma
Mek Verksted. Hylsa går varm og vi
vet ikke hva det kan komme av. På
verkstedet kan de heller ikke finne
årsaken. Vi går utover kl 1630.
12. fredag
Sydvest bris+ 1 C, lett overskyet.
Vi har vann på hylsa for å holde
temperaturen nede. Lite passasjerer,
men en del last. Vi var i byen kl
0905 og tilbake i Ed kl 1740.
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Vi savner et bilder
Hvalerøene dampskibselskap.
ene dampskipsselskap besto av
Det første styret i Fredrikstad og Hvalerø
på den tiden.
5 personer, alle menn, som det jo var
Disse var:
Preben von Ahnen Scheen,
Formann Th.A. Wilberg, Viseformann
t
m Arnt Andersen og Styremedlem Bar
Regnskapsfører G. Madsen, Styremedle
Hansen.
e av 4
e av. Og vi har lykkes med å finne bild
Disse personene vil vi gjerne ha et bild
fra
dersen. Det vi vet om ham er at han var
av disse, men vi savner bilde av Arnt An
og utdannet seg til skipper.
Rønningen (Kirkøy), at han dro til sjøs
så vil
n skulle ha et bilde av denne mannen
noe
som
Der
er.
red
å
ogs
han
ble
ere
Sen
og ta en kopi.
vi i Stiftelsen DS Hvaler gjerne låne det
Tlf. 906 82 908
Ta kontakt med TORGIL JOHNSEN
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En Østfold-skute gjennom tyve år
Bark ”Elwood Cooper” fraktet amerikansk kobber og tyske emigranter
– som ”Agat” førte den norsk trelast

Bark ”Agat” fotografert i Kristiania i begynnelsen av dette århundre.

En gammel skipper-kladdebok fra en seilskute, kan den nå fortelle oss noe? Den vi tar for
oss er i format 15 ganger 30 cm, er ganske tykk, og utstyrt med permer av tynn brun papp.
Etiketten på forsiden sier oss at den er kjøpt utlandet, for det står trykt FROM og TO.
Med sirlig håndskrift er det så påført ”Bark Agat. Proviant. 1885”.
Inne i boka er det side opp og side ned med lange tall-kolonner, med angivelse av
utbetalinger for proviant og rekvisita, for utbetalinger til Mannskapet og øverst på sidene
står det årstall og navn på havnebyene.
OTTO REFF. DEMOKRATEN,
TIRSDAG 23. DESEMBER 1958

Denne kladden har fulgt en enkelt
skipsfører gjennom mer enn 20 år,
først som fører av bark ”Agat” 1885
-1905, og så som fører av bark ”Alf ”
1906-07.
Det er sikkert ikke noe enestående
med denne kladden. Mannen som

førte den var en av de mange
Hvaler-sjømenn, som førte seilskuter
. Men vi lar den likevel tjene som
utgangspunkt til å ta for oss en enkelt
skute og belyse dens 25 årige liv
under norsk flagg, som et beskjedent
bidrag til vår lokale seilskipshistorie.
Det er basert på egne amatørstudier
i slikt stoff, på opptegnelser fra min
far, R. E. Halvorsen, og på denne
kladden, som min bestefar Syver

Halvorsen Reff førte fra 1885 til
1907.
EMIGRANTSKIP
TYSKLAND-BRASIL
Bark ”Agat” var på ca: 600 br.t. og var
bygget i Alna, Maine (USA) .
opprinnelig het den ”Elwood
Cooper” og var bygget for kobbermalmfarten.
I følge gamle journaler, som fantes
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ombord da barken ble norsk i 1883,
hadde den bl. a. drevet seilinger fra
Altona i Tyskland til Brasil med
emigranter og stykkgods. Det var
som regel 130 emigranter med på
hver tur. 
”BLOMMEGALEASEN”
SOM SKIPPERPRØVE
Det var rederiet R.M.Peterson,
Moss, som kjøpte skuta i 1883. Dette
rederi var en fortsettelse av det
gamle Blom-rederiet, som det store
kjøpmanns- og trelastfirma M.Peterson & Sønn (grunnlagt 1801) startet
i 1848 under ledelse av Hans Blom.
Det ble fortalt at ingen fikk føre skip
i det rederiet før man hadde prøvd
seg med ”Blomme-galeasen”. Denne
bestemmelsen må ha vært gjeldende
bare i rederiets første tid, senere var
det flere som ble skippere i rederiet,
uten å ha ført galeasen.
ET STORT MOSS-REDERI
Da Hans Blom døde i 1868 overtok
den yngste sønnen i Peterson-familien, Theodor, rederiet og i 1875 tok
han sin svoger, senere statsråd Johan
H. P. Thorne, med som kompanjong,
mens den eldste sønnen, R.M.Peterson opprettet sitt eget rederi. I 1877
ble det slutt på kompaniskapet mellom Theodor Peterson og Thorne,
og Thorne overtok bl.a. fullriggeren
”Høvding”. R.M.Peterson skapte
Moss største rederi. Han hadde både
seilskip og dampskip og i årene 1875
– 1894 disponerte han 24 seilskip
(derav 6 mindre) og 11 dampskip.
Han opprettet bl.a. Jeløylinjen, et
navn som fremdeles er i god hevd.
Det er Fred Olsens rederi som her
har ført de Petersonske tradisjoner
videre. Fred Olsen hadde jo en viss
tilknytning til disse kantene av
landet. Han var født og oppvokst
like nord for Moss, i Hvidsten, og
oppholdt seg mye i Fredrikstad. Bl.a.
prøvde han seg først her i byen med
å få startet dampskipsrederi. R.M.Petersons skuter seilte mest i trelastfart
på Nordsjøen og Østersjøen, men
også en del på Canada. Dette gjelder
også bark «Agat», som riktignok
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unntaksvis var såvidt langt borte som
i Buenos Aires. Peterson hadde også
skuter i fjernere farvann, bl. a. bark
”Mindet” som gikk på China.
HVALER-SLEKTER
SOM REDERE
I 1894 ble ”Agat” innkjøpt til Fredrikstad av skipsreder Berhard Nielsen
m. fl. Nielsen var Hvalermann,
og mange av hans slektninger var
skippere, loser og partredere. Han
var sønn av los og båtbygger Nils
Hansen, Dypedal, og var gift
med søster av Hermann Jacobsen
fra Lie på Asmaløy. Jacobsen var
gift med Nielsens søster. Han drev
i mange år et stort Seilskipsrederi i
Fredrikstad. Syver Halvorsen Reff
var fetter av Jacobsen, og hans kone
kusine av Bernh. Nielsen.
Det gir et visst bilde av det fellesskap
som famliekretsene i vid forstand
følte overfor skutene, at de hadde
slektninger som ”medredere”. De
sjømenn som ville ha skip å føre la
mye an på å kjøpe seg skuteparter, og
da først og fremst hos slektninger .
Det kan forøvrig nevnes at Bernhard
Nielsens bror, Hans Nielsen Østad
på Spjærøy også drev skipsvirksomhet. Hans sønn ble gift i en annen
skipsrederfamilie, nemlig Christiansen på Kirkeøy, (Ditlev– Simonsens familie).
”AGAT”S FØRERE
Den første som førte ”Agat” etter at
den ble norsk var Carl Nerdrum,
som senere bl.a. førte bark ”Seringa”
av Kristiania. Deretter kom i 1884
Syver Halvorsen Reff, som førte
den i alle år til og med 1905. Han
førte senere bark ”Alf ” av Kristiania,
der Bernh. Nielsen var bestyrende
reder, i årene 1906 og 1907, og han
la deretter opp sjøen, etter 40 års
fartstid. De tre siste årene ble ”Agat”
ført av Karl Kristiansen fra Onsøy,
som . tidligere hadde vært styrmann
på barken. Han gikk under navnet
”Skåran”.

”AGAT” BLIR
KRISTIANIA-SKUTE
Bernhard Nielsen flyttet til Bekkelaget i 1905 og ”Agat” ble da registrert
i Kristiania. I 1908 ble den solgt til
Stavanger for å bli hogget opp og
endte sine dager på Jæren.
ANDRE HJELPEMIDLER
ENN I DAG
Rekvisita-lista for ”Agat” i 1885, som
begynner på første side i den gamle
skipperboka, forteller om andre
forhold og andre hjelpemidler enn de
man i dag har på skipene. Det var 19.
mars 1885 anskaffet bl.a. l Kabeltoug
800 kg. til 572 kr., trosser og liner for
208 kr. og 5 ruller seilduk for 198 kr.
foruten seilgarn o.l. Det ble anskaffet
nytt forstagseil, et knekkmesanstagseil og en røilrå. Året etter viser lista
over anskaffelser bl.a. 1 storseil og 1
jagertrosse, i 1887 ”1 store Stengestagseil og Ny Spildkube”. I 1888 ble
det bl.a. skiftet kobber og anskaffet
ny vannkjele, og ny mesanmast. I
1889 er det en lang liste over nytt
seilutstyr og det er bl.a. også notert
”Dæket Drevet”.
”LYSMASKINERIET”
Seilutstyret tilsvarer det som i dag
går med til framdriftsmaskineriet, og
når det gjelder det som vi i dag bruker til lysmaskineri, så hadde «Agat»
1885 disse postene:
10 pk. lys a 0.50.
10 l. lampeolje a 0.80.
1 Tnd. Parafin kr. 44.20.
1 Gros alm.Fyrstikker kr. 1.20.
1\2 Gros Patent Fyrstiker kr. 1.50.
1 Ton Kul kr. 15.60.
Så er det naturligvis kjøpt maling,
det er hvit maling (ti150øre kiloet)
, blå maling, tør oker, mønje, kritt,
malerolje, terpentin, tjære, bek og
malerkoster. Det er såpe, soda, pussestener, en dunk sement til 3 kroner,
seilgarn og likgarn, et start utvalg av
spiker, seks piasavakoster, balastskuffer, pumpeutstyr, 1\2 dus. kniver
(kr; 3.00) , en sinkbøtte til 1 kr., en
øks til 1.50, to issakser for 6 kr., en
kikkert til 35 kr. og det er bl.a. 3 kg.
loggtalg a 94 øre og 7 1/2 alen flagg-

duk, som kostet kr. 5.25, (Flagget bar
forøvrig unionsmerket) .
EN TONN HARDT BRØD
På proviantlista for. 1885 er det sjølsagt prisene man først fester seg ved.
Det var jo et helt annet pris-nivå den
gangen og hyrene var også små. Man
har utstyrt seg med 1000 kg. brød a
23 øre, og for de første dagenes skyld
har man kjøpt mykt brød for 5 kr.
og 2 kg. smør for 4 kr. og pølse for
kr. 1.20. Men så kommer de større
partiene. En halv tønne sild f. eks.
kostet 14 kr.
Og her er et lite utvalg av postene:
1 Tnd. Flæsk (139 Kg.) a 1.73,
75 kg Kaffe a 0.90.
1 Sæk Gryn 23.00,
9.5 kg The a 5.00.
21 Kg. Sirup a 0.36.
11 Kg. Raffinade a 0.80.
10 Liter Edik a 0.40,
1 Anker Brendevin 36.00.
3 Fl. Sherry a 2.00.
3 Fl. Portvin a 2.00.
1 Kg. Humle a 6.00.
1 Dunk Ansjovis kl.. 1.90.
4 Kg. Preserveret Grønt a 4.00.
12 Fl. Øl (hele) a 0.20.
500 Kg. Kjød å 0.51.
500 Kg. Flæsk a 0.64.
Videre er det en hel rekke varer, ,
mel, eddik, ost, krydderier, tørrede
frukter, hermetikk, løk, erter, salt,
poteter og vann.
KOSTØRET 0.53
MOT 9.89 I DAG
Året 1885 - sesong fra 19. mars til
og med 17. september, på 183 dager
– med 12 mann ombord, hadde en
kostutgift på vel 1550 kr. Når den
ilandbrakte proviant ble trukket fra
ble det et kostøre på 0.71! Året etter
viser regnskapene en kostutgift på
53 øre. Til sammenlikning nevner
vi gjennomsnittskostprisen i den
norske handelsflåte i 1957. Den var
på kr. 9.89!
BILLIG PROVIANTERING
FOR HJEMMET
Seilskuteskipperne som hadde

I midten med bløt hatt og langpipe sitter skipperen Syver Halvorsen Reff, f:1852.
Til høyre for ham ser vi 1. styrmannen Karl K. Karlsen f:1872 (Røte) og til venstre for ham
2. styrmannen Ole E. Karlsen f:1876 (Stensvik). Disse to siste er brødre.
Helt til venstre i samme rekke Nils Martin Nilsen f:1879 (Ødegården. Senere mangeårig
fører av MB Kirkeø).
I bakerste rekke fra venstre jungmann Rasmus Emil Halvorsen Reff, f:1882,
(Skipperens sønn), stuerten Georg Andersen (Halden), og matrosene Richard G. Hansen
f:1880 (Fra Havna, senere bosatt på Rom, etterkommere heter Richardsen) og N. Alfred
Gundersen f:1879 (Urholmen).
Sittende foran to “drenger”, Martin Andersen og en Antonsen, visstnok fra Rygge.
(Martin Andersen/Andresen er muligens fra Sollien, Løkkeberg, f:170985)
En av mannskapet, Albert Johansen, Hvaler, er ikke med på bildet.

sesong fra mars/april til fram mot
jul, sørget alltid for å ha rikelig med
proviant, og da ble det gjerne noe
å ta med seg hjem. Det ble billig
mat, og det den kostet rederiet b1e
trukket fra i oppgjøret for året. I 1885
ble det for ”Agat”s vedkommende tatt
i land proviant for kr. 380.39, og det
omfattet bl.a. 2 tønner flesk, 2 tønner
kjøtt, en del te, erter og hardt brød.
Dette kunne naturligvis variere mye
fra år til år.
HAVNEUTGIFTER OG
KVlNNELIGE SJAUERE
Fra 1894 har skipperen også ført ,
andre utgifter inn i ”kladden”. Vi
finner under et Canada-besøk bl.a.
11.60 dollar til noe som kalles ”sygmanns-fund”, 7 dollar i havneavgift,
983 til konsulatet, 29 til losen, 17
til uttagning av balast og 3 dollar til
”Clarering og Sundhedspas”. I 1895
finner vi under anløp av Piteå
(Sverige) kr. 290.59 til ”Kvinder til
Hjelp med Lasten”. Det var lasteutgifter i en svensk trelasthavn den

gangen. I 1896 i Liverpool er det ført
opp 8 pund 11 sh. 8 d. til smedarbeid, 2.10.0 til steambåt, 0.12.6 til los,
10.4.0 til tørdokk, 3.4.10 til bunnbesiktigelse og 2.13.0 til havaribesiktelse. Det er det eneste sted finner
noe som tyder på uhell med ”Agat”.
Ved opplegg i Fredrikstad 1895
finner vi disse postene: los fra
Vaterland til Prestelandet kr. 5.40,
”Dampbåd til udsetning” kr. 7,
planker til isbruer kr. 15, dampbåd
til Presteland kr. 45.-.
MANGE HVALER-FOLK
MED «AGAT»
Fra 1894 finner vi også utbetalingene
til mannskapet ført inn i denne boka.
1894-mannskapet besto av styrmann
H. Gynther, bestemann L. Nykvist,
stuert A. Hansen, tømmermann
L. Pedersen, matros N. Hansen,
lettmatrosene Hans Olavesen og P.
Nilsen, ”ungmænd” A. Eliassen og
J. Jonassen, og ”drenge” C. Pettersen
og L. Johansen. De fikk i Bordeaux
utbetalt 604 francs.
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I 1895 er fortsatt H. Gynther styrmann, i 1896 er ikke navnet oppført,
men i 1897 er det E. Jensen, 1898 H.
Hansen, 1899 Carl Carlsen, 1900 H.
Hansen igjen, 1901 og 1903-04 intet
navn, 1902 og 05 Karl Kristiansen.
Den siste førte ”Agat” i barkens siste
år 1906-08.
HELT TIL ARGENTINA
OG CANADA
”Agat” seilte mest på Nordsjøen, men
hadde også atskillige reiser over til
Canada og enkelte turer på Østersjøen. Her hjemme er det trelastbyene Fredrikstad, Fredrikshald
og Drammen vi støter på i regnskapsboka. I 1888 er det ført opp
en fraktinntekt på 630 pund for
Buenos Aires, det er antagelig det
fjerneste sted ”Agat” seilte til mens
den var norsk. Flere Canada, eller
New-Foundland og Nova Scotiahavner går igjen i boka ofte, og vi

støter på kjente europeiske havnebyer som Bordeaux, Hamburg,
Dundee, London, Newcastle on
Tyne, Barrow, Cardiff, Liverpool,
Belfast, Dublin og Cork - for å nevne
noen. Mannskapet var ved avseiling
fra Drammen våren 1905 bestående
av, foruten skipsfører Syver Halvorsen Reff og styrmann Karl Kristiansen, Onsøy, av følgende: 2. styrmann
R. Halvorsen Reff (skipperens sønn),
stuert K. Johansen, lett-tømmermann Martin Johanson, lettmatrosene Peder Nilsen, Hans Hansen
og Martin Martinsen, jungmennene
Otto Antonisen og Andreas Andreassen, og ”dreng” Jens Eilertsen.

MANGE GAMLE ”AGAT”
- SEILERE
som fremdeles lever og blomstrer,
flere steder her i distriktet, ville
sikkert kunne gitt levende liv til
denne tørre beretning. De kunne ha
fortalt om personer og havnebyer,
om storm og godvær, om slit og om
gledesstunder. ”Agat” var ingen stor
skute. Det var ikke noe ekstra ved
den. Såvidt jeg vet klarte den seg
uten særlige havarier. Den var en
alminnelig, middels stor treskute,
som gjorde sin nytte. Den utgjør bare
et ganske lite blad av Fredrikstads
seilskipshistorie.

Agat, Bark, 608 br. tonn. Bygget i Alna, Maine U.S.A. i 1865 av
tre. Den var bygget for kobbermalmfarten.
Skuten het opprinnelig “Elwood Cooper” og fikk navnet “Agat”
da R.M. Peterson i Moss kjøpte den i 1874. Opphugget i 1908.

Norsk Forening for Fartøyverns
årsmøte 2020
Typisk for tiden vi er inne i, ble årsmøtet i år avholdt digitalt. Vanligvis er det ca 100 deltakere på årsmøtet
til Norsk Forening for Fartøyvern, som da går over to dager, inkludert et fagseminar og et besøk på en
aktuell båt. I år var planen å avholde årsmøtet i Fredrikstad, ikke minst fordi vi her har et større antall båter
med vernestatus, hvorav MS Hvaler er av særlig stor interesse for årsmøtedeltakerne !
I år var det ikke noe fagseminar, men det var faktisk 91
fartøy som deltok i stemmegiving til årsmøtesakene. En
sak som vanligvis er forbundet med diskusjon og interesse
er opptak av nye medlemsfartøy i foreningen. Siden den
digitale formen ikke ble ansett som så god for diskusjon
og evt. «benkeforslag», ble saken utsatt til neste mulige
fysiske årsmøte. Årsmøtesakene man kunne stemme over
var de helt formelle sakene.
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Det nye styret i Forening for Norsk Fartøyvern:
Leder: Arne Andreassen «Faxsen» 1 år (gjenvalg)
Nestleder: Sverre Kallevik «Gamle Skogøy» 1 år (gjenvalg)
Styremedlem: Tom Remman «Kysten» ny, 2 år
Cecilie Juell «LS 21 Skudenes» 1 år
Sten Cato Nordsæther «Atlanta» ny, 2 år
Sander Ødelien «Atløy» 1 år
Sigurd Jansen «Rogaland» 1 år
Varamedlem: Torstein Halvorsen «Boy Leslie» 2 år
(gjenvalg)

D/S SAN JOSE
3.000 t.dw – 1.995 br.t 4.766 Br.t

SAN JOSE var bygd ved Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle (Bnr. 219), og ble
sjøsatt 3. juni 1920. Den var bygd for D/S A/S Otto Thoresens Linje, Kristiania og ble levert i
desember 1920.

TEKST: FINN G. ENGEBRETSEN

Båten var utstyrt med to kjeler med
tre fyrganger hver og en trippel
ekspansjons dampmaskin fra North
Eastern Marine Engineeering Co.
Ltd, Wallsend upon Tyne, på 225
NHK. Farten var 11,5 knop.
SAN JOSE var en fruktbåt, spesielt
bygd for Thoresens linje mellom
Kanariøyene og Dieppe. Den var en
slettdekker med rett stevn og lang
bakk og hadde et ganske stort todelt
overbygg midtskips med høy, åpen
bru i teak og en dominerende skorstein i forkant av det aktre overbygget. Bruvingene hadde innebygde
utkikkshus på hver side. Det var
et dekkshus på poopen og mannskapslugarene lå på poopdekket.

Overbygget midtskips rommet også
noen få passasjerlugarer. Båten
hadde ett mellomdekk, fire luker, og
en mast mellom lukene på fordekket

og tilsvarende på akterdekket. Den
hadde en rekke lufterør for friskluftventilering av lasterommene. Den
var naturligvis utstyrt med elektrisk
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lys og trådløs telegraf.
Navnet SAN JOSE er for øvrig
spansk for Sankt Josef.
Fred. Olsen & Co ved A/S
Spanskelinjen overtok Otto
Thoresens rederi med i alt 15 båter
sommeren 1921for 10 mill kroner,
og alle båtene beholdt sine
”S”– navn. Den fortsatte å seile
etter overtagelsen hovedsakelig i
Kanarifarten på London og
Dieppe. 2. juledag 1927 forlot den
London på vei til Kanariøyene,
men ute i Kanalen fikk den skade
på mellomakselen og måtte gå inn
til Falmouth for å reparere.
Vinteren 1933/34 lå den en tid i
opplag i Oslo. Etter at de moderne
fruktbåtene ble levert til rederiet
fra Akers Mek først på 1930-tallet,
ble SAN JOSE overført til Middelhavslinjen.
3. desember 1936 kom SAN JOSE
til Kristiansund for å laste 1000
tonn klippfisk for Lisboa. Dette
var den største klippfisklast som
var skipet derfra til da, og SAN
JOSE hadde ikke vært i Kristiansund på 10 år. Noen år senere tok
den inn nok en rekordlast idet
den lastet 300 tonn kobber og
285 tonn nikkel fra Falconbridge
i Kristiansand 30.mars 1939 for
Italia. Det var den største last
noensinne derfra, og vi kan vel
gjette på at det gikk til Mussolinis
krigsindustri!
12. juli 1939 kom SAN JOSE inn
til Oslo for siste gang, og etter
lossing gikk den til Aker for ettersyn for den var solgt til Argonauts Shipping Co. Ltd. (Eugene
Eugenides), Pireus og fikk navnet
ARGO.
29. november 1942 på reise fra
Buenos Aires til Cape Town med
ulltøy og stykkgods ble ex SAN
JOSE torpedert og senket av den
italienske ubåten ”Ammiraglio
Cagni”. Ved forliset omkom 18
mennesker.
26

Til medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til digitalt
årsmøte
D/S Hvalers venner
onsdag 17. mars 2021
kl. 1800
Sted: Digitalt. Hvis koronasituasjonen åpner for det
vil det bli avholdt vanlig årsmøte. Møtested vil da bli
annonsert på våre hjemmesider.
1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive
protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2020
5. Regnskap og revisjonsberetning 2020
6. Innkomne forslag
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende
innen 03.03.2021

Velkommen på nett.

Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner

Sommerbåten
Mange forbinder «Hvaler» med sommer. Selv om fastboende kanskje husker mer av turene til
og fra Fredrikstad i vintertåke, is og vind. Med Schrader i åpent vindu i styrhuset som lytter
til utkikken Arnesen, som står forut i tåka. Og spenningen var, sikkert for mange, om; skal vi
gå om Rødshue denne gang?
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Men her ser vi bilder fra 50
årene. Hvalers storhetstid hva
passasjertrafikk angår kan man
vel si? Tiåret som sommertrafikken tok av og man kunne ane
stemninger i befolkningen som
mer hyttebygging, fastlandsvei
osv. Turismen kom for fullt og
det å ha en fastlandsvei for
nyttetrafikken fra og til Fredrikstad ble mer og mer viktig. For
innbyggerantallet synker utover i
50 årene. Ungdommen flytter ut
og frekventerer hybeltilværelsen
i forbindelse med utdannelse
og jobb i Fredrikstad og andre
steder.
Vi har stått på stands både på
Hvaler og Isegran. Pratet med
folk som har minner om båten
og kommer med mange felles
utsagn til oss:
– Å ja husker godt vi satt i forsalongen på vei hjem på fredags
ettermiddagen.
– Til tannlegen i Fredrikstad?
Det var heldagstur det.
– Husker jeg var med båten for
besteforeldrene mine hadde
hytte på søndre Sandøy.
– Å ja, moren min var fra
Skjærhallen, da tok vi båten for å
besøke familien.
– Husker jeg og noen kamerater
tok båten til Skjærhallen en
sommer for å telte på Storesand.
– Vi kom med toget fra Oslo,
Noen ganger måtte vi løpe til
Tollbodbrygga for å rekke båten.

Fredrikstad torv en gang på 50 tallet. Første dag i fellesferien?

MS Hvaler på Sauevika leirsted.
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Osv., osv, osv. Jeg tror det kunne skrives en stor bok
om alle de utsagn vi har fått på disse stands. «Hvaler» har, slik vi har oppfattet det, satt store spor etter
seg. Kanskje mer enn noen annen båt i vårt område.
Hvorfor er det slik? Tja, det må vel være en kultur som
langsomt bygde seg opp gjennom de nær 90 år båten
var i drift. For mange ble det barndommens brygge
som var samlingsstedet, når båten runda det siste
neset, en spenning som var til å ta å føle på. Er det
kjentfolk med, er det nytt å høre fra byen? Dette er utførlig dokumentert ved flere anledninger av Elisabeth
Schrader Kristiansen, logg boka til Schrader og Ulf
Jardar som hadde en artikkel i bladet vårt for et par år
siden. Brygga, som man også ser av bildene, er og blir
et samlingssted.
Derfor er det spennende det året som ligger foran oss.
Kommer vi så langt med restaureringen at vi kan bli
sertifisert i løpet av sommeren? Kan vi skape samme
entusiasme og stemning når vi seiler inn til bryggene
på Hvaler? Det være seg Ed, Skjærhallen eller Sandlandet og Herføl?
God jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer.

MS Hvaler i Strømstad.

MS Hvaler på Skjærhallen.

TAPET KLISTREMERKER LODD
ROLLUP VISITTKORT BREVARK
SKILT KONVOLUTTER FOLDERE
KATALOGER FLYERE BANNER
BØKER PLAKATER PROSPEKT KORT

Vi påstår at ingen slår oss på
kvalitet, pris eller leveringstid!
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tlf 69 35 49 99
post@mprint.no

144 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 2020 viser tallene
fra Norsk Tipping at vi mottar ca. kr. 85.000,
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.

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.
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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 andre halvår
2020! Vi startet i høst «Kronerulling for siste innspurt!» som vil bli videreført utover vinteren. Vi gir mer informasjon på våre nettsider og facebook om kronerulling som alle kan være med på. Alt 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:
Gratis malingprodukter til stål og treverk
Støtte til arbeider
Støtte til arbeider
Støtte til arbeider
Støtte til brannsikring
Støtte til elektroinstallasjoner
Støtte til brannsikring
Tilskudd til brannsikring
Tilskudd til arbeider
Tilskudd til motor for lettbåt
Tilskudd til arbeider
Tilskudd til arbeider

2.000
2.000
2.000
9.250
2.950
50.000
10.000
10.000
10.000
350.000
25.000

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 Bart 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 AS / mprint.no

JOTUN A/S
Kråkerøy Historielag
Hvaler Bondelag
Minnegave ved Gunnar Andresens bortgang
Kronerulling pr. 15.11.20
Kronerulling pr. 15.11.20
Meny A/S
KIWI Norge As - reg. Oslofjord Sørøst
Østre Hvaler sjømannsforening
Loppeberget Fredrikstad
Hvalers venner
Verktøy og Maskin, Gressvik

