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Manøversøylen

– et klenodium for styrhuset blir gjenskapt
«Frekkheten
kjenner ingen
grenser»
sa daværende
styreleder Ottar
Hval Blekken.
Og borte var den
og borte ble den.
Men etter et bilde
fra styrhuset og
gamle tegninger
Eine Wiklund i styrhuset.
av manøverMaskintelegrafen på styrbord
side.
søyler fra
Kongsberg Våpenfabrik, har konstruktør
Ole Torp klart å gjenskape vår egen
manøversøyle til tegnebrettet.
Og i disse dager er manøversøylen støpt
på Isegran av Maritime Center
Fredrikstad. Og maskineres av Hydema
AS i Moss.
Les mer om Manøversøylen på SIDE 4

Stjålet på Seut
i år 2000.

MEDLEMSKONTIGENTEN
Kjære medlemmer av Stiftelsen D/S
Hvalers venner. Hvis du nå finner en
bankgiro inne i bladet så er det bare
en purring på medlemskontingenten
som du glemte å betale i januar.

MED HVALER UT ÆLVA I 2022

- Jeg er født og oppvokst ute i skjæra, vet du. Var ute med foreldra mine i snekka. Har mange gode
minner. Sto på Skjærhalden som liten gutt og så på Hvaler. Nå er jeg en del av det. Her jobber jeg
som i «gamle dager». Får en jobb og gjør det beste ut av det.
Utsagnet over er beskrivende
for dugnadsgjengen som møter
trofast opp i sol og varme, regn
eller kulde, året rundt – såframt
det ikke er pandemien som setter
grenser. Får seg en kaffeslurk,
starter på jobben. Hver uke, 2
damer, 23 karer. Å jobbe dugnad
på Hvalerbåten oppleves
meningsfullt både fordi det
vekker gode minner, og det er
godt å bidra til bevaring av en
kultur som vi føler oss så trygge
med, ja som betyr så mye for vår
identitet. Dugnadsgjengen har
i måneder vært tålmodige og
ventet på klarsignalet. Endelig,
25.mai var vi i gang igjen.
Kanskje var vi for forsiktige? Nei,
vi kunne ikke ta noen risiko. Nå
er vi fullvaksinerte, tar likevel
våre forholdsregler, men vi jobber
dugnad! Dugnadsgjengen har
vært berømmet i denne avisa
mange en gang. Og med rette! For
en kompetanse! For en glede med
arbeidet! For en interesse! Og
alle som bidrar, om det er med
malerkosten, sveiseapparatet, konstruksjon, sponsorpenger
eller medlemskontingent i venneforeningen, de vet: Dette blir
et flott kulturminne som alle vil
ha glede av når vi er ferdige og
skal på tur! Men vi er forsinket,
vi blir ikke ferdige i år heller. Vi
skulle vært på slippen i april, nå
blir det september. Hovedmotor-

en skulle vært prøvestartet sist
høst. Men nok et lik falt ut av
skapet: Dieselpumpa satt dønn.
Uten den, ingen motordrift.
Arnesen Maskin og Vedlikehold
sørget for full overhaling i januar,
og nå er den på plass igjen. Det
betyr at vi skal ha prøvestart før
sommeren! Vår maskinist Arild
Hansen er sikker i sin sak: Ingen
flere overraskelser! Så har vi viet
vår nye manøver-søyle god plass
i dette nummeret av avisa. Det
er en stor milepæl som blir nådd
i det øyeblikk den står i styrhuset, funksjonell og klar til bruk.
At Maritime Center Fredrikstad
etablerte sitt bronsestøperi kunne
ikke passet oss bedre! Men det
har vært litt av en «svenneprøve»!
Nå er den på det nærmeste
bestått! Og vi gleder oss veldig!
Vi tror den er på plass før ferien!
Fredrikstad kommune har utført
arbeider på Kollen – vårt nye tilholdssted på øya som etter hvert
skal tas i bruk. Huset har savnet
vedlikehold i en årrekke. Nå er
deler av taket restaurert, et par
vinduer skiftet ut, og de øvrige
vinduene restaurert utvendig. Vi
tar oss av det innvendige vedlikeholdet, i stedet for å betale leie. Vi
mener nå at oppstart drift i 2022
vil bli en realitet. For vi har som
det framgår av oversikten på siste
side mottatt betydelige midler
fra flere givere i år! Bevilgningen

fra Viken fylke (som har overtatt
riksantikvarens rolle mht. tildeling av penger fra statsbudsjettet)
var for 2021 kr. 1 mill. Våre faste
sponsorer følger også i år opp.
I tillegg nyter vi utrolig godt av
«Gaveforsterkningsordningen»
som betyr at vi søker og får 25%
påslag på alle gaver som ikke
kommer fra offentlige tildelinger.
Gledelig er det at Berg Sparebank innvilget en søknad på kr.
136000 til vårt «prosjekt livbåt»
denne våren. Navigasjonsutstyr
er også innkjøpt, og vi forsøker
skjønnsomt å plassere disse moderne tingestene i vårt ærverdige
styrhus uten at de skal prange
for sterkt. Men sertifisering etter
dagens regelverk krever sitt, og vi
får det nok til. Det også. Utover
høsten håper vi å være så langt
at vi kan invitere Sjøfartsdirektoratet til inspeksjon slik at siste
fase av sertifiseringsarbeidet kan
gjennomføres. Går dette som det
skal, håper vi å ha vårt sertifikat
som passasjerskip med plass til
60 passasjerer klart til sesongen
starter 01.05.22.
Vi ønsker alle våre lesere en riktig
god sommer!

REDAKSJONSKOMITE
Informasjonsbladet utgis av Stiftelsen D/S Hvaler og Stiftelsen D/S Hvalers Venner.
Postboks 907, 1670 Kråkerøy.
Redaksjonsmedlemmer: Per-Arild Andersen 908 24 583, Thor Willy Eriksen 926 05 067,
Bjørn Sandhaug 915 50 344, Eine Wiklund 909 10 575, Stein H. Johansen 466 40 752.
Redaksjonen avsluttet 01. juni 2021.
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KNUT S. ALNÆS
Leder av stiftelsen
D/S Hvaler

En hilsen fra
venneforeningens leder

Året har som kjent hittil vært preget av den kjente pandemi som omgås og berører oss alle. Heldigvis ser vi slutten på den.
ÅRSMØTE
Styret i venneforeningen har fått til et styremøte og et møte
på mail. Ikke vært den rette susen denne sesongen. Men det
som har bekymret oss mest er at vi i år ikke klarte å få til et
årsmøte hvor vi kunne treffe de som vi vanligvis ikke ser,
drikke kaffe, preke litt og høre på en god foredragsholder.
Nå kunne vi hatt det kanskje i august. Men da synes vi det ble
langt ut i året så vi har valgt et årsmøte «light» denne gang.
Dvs at alle årsmøtedokumentene finner dere på sidene...... i
bladet vårt. Samt innstilling fra valgkomiteen til nytt styre.
Vi håper at alle våre medlemmer er komfortabel med denne
ordning denne gang. Så skal vi komme sterkere tilbake i 2022
for da kan vi virkelig presentere noe som vi som stiftelse har
ventet på i 29 år. Nemlig at vi kan presentere en foreløpig
fremdriftsplan for hvordan båten skal driftes i 2022. Optimist
nok en gang, sier du? Ja, hvorfor ikke. Når jeg hører at
maskinistene våre lufter og lufter maskinen, og ingeniørene
vi har i dugnadsgjengen sender sertifiseringpapirer
fortløpende til sjøfartsdirektoratet og vi skal ha akseltrekk på
slipp i september. Og alt teknisk utstyr som skal monteres i
styrehuset ligger i kjelleren til Kåre Hjelle, klar for montering
i sommer. Da må vi ha lov til være optimiste.

MEDLEMSKONTINGENTEN
Dessverre er økonomien stadig under press og etter
opptelling av betalende medlemmer finner vi at det er altfor
mange som ikke betaler medlemskontingenten. Derfor har
noen av dere fått en giro innlagt i bladet, på kr 350,-, denne
gang. Giroen lå ved bladet som du mottok til jul 2020. Nå
håper vi at du fortsatt vil være med å støtte oss i det videre
restaureringsarbeidet med «Hvaler». Medlemskontigenten
er den eneste vi i fremtiden kan budsjettere etter for daglig
vedlikehold av båten. Når vi går i drift fra neste år, er denne
den eneste inntekt som er stabil for oss. Vi trenger penger til
verktøy til vårt dugnadsarbeid. Og for å billedgjøre det så koster en god vinkelsliper eller drill fire medlemskontingenter!
Og har du betalt etter at vi sjekket listene våre så ber vi deg se
bort i fra denne purring.
GOD SOMMER
Men uansett, så ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig
god sommer. Ta deg en tur til Isegran i sommer og se på
båten. Ta gjerne kontakt med undertegnede så kan vi avtale
privat visning. Og hvis du kommer til Frøkengården 25. juli
så får du et foredrag om «Hvalers» liv og bleven, samt restaureringsarbeid gjennom snart 30 år.

Redaksjonen ønsker alle en riktig
GOD SOMMER!
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Manøversøylen

– et klenodium for styrhuset blir gjenskapt

Ole Torp med øvre del av Manøversøylen.

Etter at manøversøylen som hørte til Hvaler ble stjålet i 2000, har vi jevnlig vært på utkikk etter
en god erstatning.
TEKST OG FOTO:
KNUT ALNÆS

Søylen var støpt i bronse og ble tatt i
bruk på båten da den fikk dieselmotor,
ny reverseringskasse og vridbar propell
i 1948.
Det var et kraftig tilbakeslag for alle som
støttet restaureringen av Hvaler, da den
forsvant. Det var helt uhørt at det kunne
skje – og utenkelig at noen ville gjøre
noe slikt. Styreleder i stiftelsen den gang
var Ottar Blekken, og han skrev i denne
avisa: Frekkheten kjenner ingen grenser! Men borte var den – og borte har
den vært i alle år etterpå, tross politian4

meldelse, søking på nett, gjennom egen
avis, og i antikvariater i inn- og utland.
Men jo nærmere vi er kommet sluttføring av restaureringsarbeidene, jo
tydeligere har vi sett at vi må prøve å
gjenskape også dette klenodiet som
en gang sto på broa og var så unik i
både sin form og funksjon! Vi er så
utrolig heldige å ha Ole Torp på laget.
Ikke bare har han organsiert hele
maskinromsarrangementet, og gjort
alle tegningsarbeider både der og i flere
andre sammenhenger i vårt prosjekt.
Nå var han mer enn villig til å kaste seg
inn i «fremmed land» og konstruere vår
«nye» manøversøyle!

Hvordan virker Hvalers manøversøyle?
Manøversøylen er utstyrt med to spaker,
den nedre spaken regulerer turtallet
(hastigheten) på motoren og den øvre
regulerer stigningen på propellbladene.
Den nedre spaken kan låses i forskjellige posisjoner ved hjelp av en gradert
tannskive. Den øvre spaken er trinnløs
regulerbar og blir holdt i stilling av et
bremsehjul med bremsesko. Bremseskoen er fjærbelastet og friksjonen
kan varieres med en stillskrue. Stigningen på propellbladene kan avleses på en
skala øverst på søylen.
Hvaler er utstyrt med vripropell hvor

Tegning av Ole Torp.

bladene dreies slik at propellen kan drive båten både forover
og akterover. Dreiebevegelsen blir aktivert fra reverserings-kassen som er plassert under dørken i aktersalongen og
er en integrert del av propellakselen. I kassen er det hydraulikkpumper som skaper oljetrykk og driver et servostempel
som via en trekkstang i senter av propellakselen beveger propellbladene. Når spaken på manøversøylen beveges gir den
impuls til stempelet som dreier propellbladene proposjonalt.
Bevegelsen på spakene blir overført via kjeder og wirer over
trinser ned til motor og reverseringskasse.
Vi henter inn kunnskap. Ole Torp konstruerer, og MCF
produserer
Grunnlaget for å starte arbeidene var kun et eneste godt
bilde tatt på god avstand av søylen. Eine Wiklund hadde selv
brukt den i sin tid som skipper på Hvaler, og kunne fortelle
mye om funksjon og bruk. I tillegg kunne han anslå søylens
høyde. Konstruksjonstegninger, materialbeskrivelser, ja i det
hele tatt nærmere opplysninger om detaljer i innvendige delers størrelse, plassering og funksjonsmåte forelå ikke. Men vi
hadde i årenes løp fått tak i en annen manøversøyle. Denne
var for stor for vårt styrhus, men var nyttig å kunne studere i
detalj. Likevel ønsket vi tegninger dersom dette var å få tak i.
Vi antok at søylen kunne være levert av ATLAS Diesel som i
sin tid leverte motoren i 1948. En kontakt med Svenske riksarkivet, både i Stockholm og Gøteborg ga ikke resultater. De
henviste til NOHAB’s tidligere museum i Trollhättan, det var
der vi fikk kjøpt motoren vi nå har installert. Men der kunne
de heller ikke hjelpe denne gang.

Eine Wiklund i styrhuset, med manøversøylen på styrbord side.
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Vi fikk så kontakt med tidligere eier av Liaaen A/S i Ålesund
Nils Johan Liaaen. De hadde også levert reverseringskasse og
propellaksel til Hvaler. Så vi håpet han kunne hjelpe oss. Dette
firmaet finnes ikke lengre, og vi fikk kun opplyst at de ikke
satt med tegninger av Hvalers manøversøyle. Men vi fikk vite
at de hadde brukt et annet firma til å støpe manøversøylene
de konstruerte på den tiden. Men det er langt tilbake til 1948,
og etter diverse undersøkelser fant vi ut at det i dag er Kongsberg Våpenfabrikk som sitter med de gamle arkivene etter
disse arbeidene. Vi fikk velvillig oversendt flere tegninger av
manøversøyler derfra, hvorav den eldste var datert 1953. Her
fant Ole svar på mange viktige problemstillinger knyttet til
funksjon, konstruksjon og materialbruk. Nils Johan Liaaen
kunne bekrefte at deres tegninger i denne perioden baserte
seg i stor grad på konstruksjonsmetode som var benyttet hos
ATLAS frem til da. For Liaaen var helt i begynnelsen med
produksjon av manøversøyler på slutten av1940-tallet. Vi kan
derfor ikke helt sikkert konkludere med om det er Liaaen eller
ATLAS Diesel som er produsent av originalsøylen. Men vi er
derimot ganske sikre på at Ole har kunnet lage en konstruksjon
som er så nær opp til originalen som det er mulig å komme pr.
i dag.
Bronsestøperi på Isegran
Vi undersøkte hvem som kunne tenkes å støpe søylen og
maskinere delene som skulle være i stål. Etter flere forespørsler
hos støperier var svaret negativt. Men nå viste det seg at Maritime Center Fredrikstad var i ferd med å installere eget bronsestøperi, og de var villige til å ta oppgaven. Vårt oppdrag var av
betydelig omfang, og satte store krav til gjennomføring i hele
prosessen. Dette ville være et skikkelig nybrottsarbeid for MCF.
Det forutsatte tett samarbeid om løsninger underveis med utveksling av synspunkter, revidering av konstruksjonstegninger
når behov for dette oppsto, og ikke minst kvalitetsvurdering
av støperesultater. Det er Leif Erik Ellingsen hos MCF som har
vært prosjektleder gjennom store deler av prosjektet. Han har
laget 3-d tegninger med bakgrunn i Oles konstruksjonstegninger, produsert modeller på 3-d printer, laget formene, og
gjennomført støpearbeidet.
Maritime Center Fredrikstad har engasjert Hydema AS i Moss
til å maskinere delene for søylen. Arbeidet blir utført av Tore
Jensen som har en lang karriere innen mekanikk og maskineringsarbeide. Han har jobbet mange år i dreierverkstedet ved
Fredriksstad mek. Verksted, samme sted som Hvaler ble bygd
for 138 år siden.
Tegning, konstruksjon og oppfølging er gjennomført som
dugnad. Andre arbeider er finansiert med støtte fra Norsk
Kulturminnefond og Oslo Maritime Stiftelse i tillegg til egne
midler.
Når dette leses håper vi at søylen er montert og plassert i styrhuset. Ole har nøye planlagt hvordan signalene skal overføres
fra søylen til hovedmotor og reverseringskasse. Vi har noen av
de originale trinsene som leder wirene. Derved har vi maler for
hvordan de resterende skal være, og vår egen dugnadsmedar6

Søylen er støpt.

Deler til Manøversøylen.

beider Tore Haraldsen har maskinert trinseholdere og trinsene
som nå skal henges opp og sørge for et godt wirestrekk hele
veien.
Vi gleder oss til å kunne teste ut søylen i praksis, ja ta den i
bruk som den viktige komponenten den er, ved kjøring av MS
Hvaler i fremtiden.

Dugnaden våren 2021

Våre maskinister Arild Hansen og Terje Haraldsen Inspiserer motoren. Snart startklar.

AV STEINAR HAUGSTEN

Jeg nevner noen eksempler:

Vi kan trygt si at koronaepidemien har
påvirket dugnadsarbeidet på Hvalerbåten også i 2021. Vi er jo som våre
lesere vet en godt voksen gjeng og
derfor definert innenfor risikogruppen
som bør unngå å bli smittet.
Det har ført til at det har vært meget
begrenset antall dugnadsarbeidere på
jobb. I lange tider har vi måttet stenge
helt ned i tråd med de bestemmelser
som ble fattet av sentrale og lokale
myndigheter. Også de innleide firmaene
har måttet ta hensyn til Covid 19 og
kjørt med redusert bemanning.

-

Har vi da ikke fått gjort noe denne
våren? Når vi oppsummerer vårens
innsats til nå så har vi allikevel fått gjort
ganske mye, men da gjerne som 1 til 2
mann på båten, på vårt lager på Bjørneby, og på vår nye «base» på Kollen. Noe
er også gjort som «hjemmearbeid».

Elektriker har påbegynt montering
av navigasjonsutstyr i styrhuset
- Det er montert trekk på eksosrør i 		
maskinrommet
- Manøversøylen lages (se egen sak)
- Nødbelysning er montert
- Brannslukkingsanlegg er montert
- Dieselpumpa er vært til spesialfirma
for overhaling og er klar for
montering
- Navigasjonsutstyr er bestilt
- Blokker, wire og hamp for
livbåtoppheng og ankerene er bestilt
- Tak og vinduer er reparert på Kollen
av Fredrikstad kommune
- Vi har begynt på malerarbeid
innvendig på Kollen
- Det er laget lufterør til midtsalongen
og luftelurene fra maskinrommet er
montert
- Livbåtene og livbeltekassene er blitt
malt

-

Deksel til svinghjulet er laget og 		
montert.
Skrivebordene til lugarene er pusset
og lakket
Wireføringer til manøversøylen er 		
gjort ferdig
Og som alltid diverse
stålkonstruksjoner er malt

Mens vi nå skriver juni 2021 har vi fleste
av oss blitt fullvaksinert og koronaen
begynner å slippe taket. Så nå er vi i full
gang med dugnaden igjen. Det har vært
et sterkt ønske både for å få båten ferdig
og savn etter det gode fellesskapet vi har
rundt dugnadsarbeidet.
Nå gleder vi oss til at maskingjengen
kan starte motoren og at vi kan få til vår
første prøvetur høsten 2021.
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Varslingsanlegg installeres.

Kåre Hjelle maler beskyttelsen over svinghjulet.

Tor lager skap for NOVEC flaske. For
brannslukking i maskinrom. På akterdekk.
Stein Kristiansen maler bunntiljene til ekene.

Andre Iversen fra AL installerer Batterier i skapet i midtsalongen.
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Lufterør fra pentry er på plass. Tor
Grønneberg har akkurat hevet eka og
gjort dekket klar for vask før maling.

Roger, Arne O og Gunnar J planlegger henting av varer på Stene Stål.

Gunnar J. graverer sklispor på trappeneser.
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Stålarbeider gjennom 25 år

Rustne bunnstokker.

TEKST: TORGIL JOHNSEN
BILDER: CHRISTIAN MOHN

I 1993 kjøpte stiftelsen MS hvaler
av Einar Olsen for kr.100 000. Båten
lå da på FMV og var et tomt skall
ribbet for alt innvendig. Det som var
fjernet var det lite igjen av. Lite,eller
intet ble gjort mens båten lå på FMV.
men i 1996 ble båten flyttet til den
gamle verksted hallen på Seut mek.
verksted. Her ventet en stor jobb
med å skaffe tilveie alt som trengtes
for å starte jobben med å tilbakeføre
Hvaler til slik den engang hadde
vært. I hallen var det ingen infrastruktur. Så de første årene gikk med
til å skaffe utstyr som trengtes for å
få utført det nødvendige arbeid på
båten. (kompressor for fjerning av
ballast, brenne-verktøy, sveiseapparater, boremasken, håndverktøy, etc).
En brakke til å ha verktøy i, og en
brakke til å oppholde seg i. Og man
10

Plater skiftes.

måtte sørge for lys i hallen. På selve
båten startet man med å fjerne ballast (ca 5 tonn), en tung og langdryg
jobb som man hold på med i noen år,
og man brukte mye tid på å skrape
og rengjøre for betongrester for å

klargjøre for maling. Fjerningen
av betong (ballast) i bunn av båten
avslørte også at senterbæreren, eller
kjølsvinet som den også blir kalt var
helt oppspist av rust,og måtte byttes
ut . Arbeidet med å fjerne og erstatte

deler på båten startet ikke før i 1999.
Vi fikk også en annen ekstrajobb
med taket i hallen. Det lakk som en
sil. Så mot å slippe et års leie la vi
nytt tak.
Mange spør seg hvorfor det har tatt
så lang tid å få båten ferdig. Det
er mange årsaker til det og vi skal
forsøke å belyse en del av dem. Mesteparten av det som er nevnt ovenfor er ekstraarbeid som måtte gjøres,
men som ikke bidro til ferdigstillelse
av båten, men som kostet oss mange
timer.
Det fantes ingen tegninger av båten,
noe som ville ha hjulpet oss mye. Vi
måtte forholde oss til bilder og hukommelse til folk som hadde jobbet
om bord eller reist mye med båten.
Bilder er ikke alltid så lett å tolke, og
hukommelsen ikke alltid å stole på,
noe vi har fått erfare mang en gang.
Så det har gått med mye tid til å
komme frem til hvordan enkelte detaljer har sett ut. Vi har fått nye krav
fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende
brannsikring og redningsutstyr, og
sist men ikke minst vi har manglet
fagfolk med erfaring fra skipsverft.
I hele perioden på Seut hadde vi
kun en mann som hadde denne
kunnskapen, pluss et par mann med
verkstederfaring, og det sier seg selv
at med en eller to mann til, med
erfaring fra skipsverft, kunne tiden
på Seut vært betraktelig redusert. I
perioder har mangelen på penger
også før til at vi har måtte skyve på
en del aktiviteter som vi var tvunget
til å sette bort.
Da båten ble bygd på FMV i 1892
ble det gjort på et halvt år, men hvor
mange timer brukte de?
Den gang jobbet man 60 timer pr.
uke. Hvis vi sier at ca. 12 mann pluss
to formenn jobbet på båten (tegnetimer etc. ikke medregnet), får vi et
forbruk i timer 60*14 = 840 timer
pr. uke.
På Seut var vi i snitt, frem til båten
ble sjøsatt i 2013, ca. 10 mann som
jobbet 3,5 timer på kveldstid en dag i
uken, og vi jobbet ikke fra St.hans til
skolestart. Etter at båten kom til Iseg-

Bunnplater byttes.

ran har vi hatt et snitt på 20 mann,
og vi har jobbet ca. 5 timer pr. dag en
dag i uken.
Snitt pr. dag på Seut 10 mann*3,5=35
timer pr. uke.
Det vi si at en mann i 1892 jobbet
nesten det dobbelte av hva 10 mann
gjorde i perioden fra 1996 til 2013,
dette når vi tar hensyn til at her var
alle fagfolk.
Nå gir jo ikke dette et helt korrekt
bilde for vi har jo ikke bygd en helt
ny båt, men det gir en pekepinn om
at vi ikke har gjort en så gal innsats
likevel. Og så er det slik at det å
restaurere er mer tidkrevende enn å
bygge nytt. All jobb med fjerne
gammelt før man kan erstatte det
med nytt tar tid.
For å belyse dette skal vi ta for oss en
av de største jobbene som ble utført
mens båten lå på Seut. Alle plater
i dekkshøyde på forskipet, bortsett
fra de to fremste på sb og bb måtte
skiftes ut pga. stor tæring i over og
underkant av rennestenen. Dette
medførte at også rennesten og kneplateforbindelsen mellom spant og
dekksbjelke måtte byttes ut, og flere
dekksbjelker måtte erstattes. I tillegg
måtte rekkestøtene slipes/brennes
løs, og alle nagler som holdt platene
på plass måtte fjernes. Alt dette måtte
altså gjøres før vi kunne starte på

samme nivå som da båten ble bygd.
Det ville bli en artikkel på flere sider
å gå igjennom alt som er gjort på
Hvalerbåten, men noen eksempel til
kan nevnes. Vi har bygd et helt nytt
overbygg til båten. Også her brukte
vi mye tid på å fjerne det gamle før
vi kunne bygge nytt. Vi har byttet ut
store deler av skott mellom forsalong
og innredning. Vi har byttet ut store
deler av det aktre maskinromsskottet
og vi produserte og montert nytt
hylseskott. Vi har byttet ut to plater
i maskinrommet på sb og bb side.
Vi har produsert og montert nytt
livbåtdekk, og vi har fornyet styresystemet fra rattet i styrhuset til roret
akter. Vi har bygd nytt styrhus og vi
har produsert og installert tanker for
ferskvann og septik, noe båten ikke
hadde før, pluss mye mye mer. Og
sist men ikke minst har vi brukt mye
tid på å dekke til båten for vinteren.
Vi har laget stativer for presenning
og vi har sydd duk til å kle stativet
med. Dette har vi gjort hver høst,
og vi har tatt det ned hver vår. Så
sammenlignet med timeforbruket
på FMV og det faktum at de hadde
fagfolk til å utføre jobben sammenlignet med våre forutsetninger så kan
vi vel være litt stolte av oss selv. Og
hadde det ikke vært for pandemien
ville båten vært ferdig i år. Men hvis
intet uforutsett inntreffer vil vi kunne
se båten i drift neste år
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Fra bygdetun til
kystkultursenter
Hvaler Kulturvernforenig 1971 – 2021

Nordgården ble senteret for Hvaler bygdesamling, senere kystmuseet i 1978.

TEKST: PAUL HENRIKSEN
LEDER I HVALER
KULTURVERNFORENING

Som en del av gjenreisningsarbeidet
etter krigen, var det også dem som
ivret for utvikling av lokale museer. En av disse var Østfolds første
fylkeskonservator, Lauritz Opstad
som allerede i 1948 slo til lyd for et
bygdemuseum på Hvaler. Det skulle
imidlertid gå rundt 30 år før dette
engasjement fikk full uttelling gjennom overtagelsen av Nordgården, i
dag kjent som Kystmuseet Hvaler.
Nordgården ble senteret for
Hvaler bygdesamling , senere kystmuseet i 1978
Det første «spadestikket» for et lokalt
museum ble imidlertid tatt hos
familien Utgård allerede i påsken
12

1971 da en gruppe ildsjeler, blant
dem Jan Arntzen og familien Utgård,
stiftet Hvaler bygdesamling og et
stort engasjement for innsamling av
gjenstander startet opp.
I 1978 ble bygdetunet (Kystmuseet)
åpnet, noe som innebar starter på et
mangeårig og traust dugnadsarbeid
spesielt knyttet til restaurering låven
der bygdesamlingen ble plassert.
Men ikke bare var det et engasjement
for den kystkulturelle arven på vestre
Hvaler. Også på Skjærhalden vokste
det fram et miljø med ønske om å
ta vare på historiske gjenstander
organisert som en avdeling under
Hvaler bygdesamling. I arbeidet med
gjenstandene ble givere, gjenstander
og historien knyttet til disse nøye
registrert, enkelte av gjenstandene
også med klausulen «skal ikke over
Løpern». I dette arbeidet, som

resulterte i en utstilling i Kornmagasinet i 1988, sto følgende personer
sentralt: Peter Parmer, Petter og Eva
Kjølstad, Svein Syversen og Eivind
Børresen.
«Kystmuseet må ha tilgang til
sjøen»
Går vi så til nitti-tallet, da er bygdesamlingen stort sett på plass på
låven, Emilstua, den gamle stenhoggerboligen (navnet fra stenhoggeren Emil Walstrøm), er flyttet fra
Ødegårdskilen til Nordgården, hagen
er satt i stand, flere båter inngår i
samlingen og rekken av bygdedager
pinseaften kan telles tilbake til 1974.
På dette trinnet i historien vokser
det fram et behov for å gi kystmuseet tilgang til sjøen. Blikket blir
kastet på det nedlagte området ved
Skjelsbosundet 200 meter unna der

Fra stenindustri til kulturscene. Paul
Henriksen og Jan Arntzen sammen med
dugnadsgjengen i Brottet vinteren 2005.

Stenhogger på Nordgårdsbrygga i 1967.

det ble drevet stenindustri fram til
begynnelsen på 80-tallet. Samtaler
bli innledet med familien Forsberg,
arvingene etter Fredrikstad Stenindustri AS, om muligheten for å
erverve området og arkitekt Per Bjar
utarbeidet planer for et større «maritimt senter» Dette var imidlertid i
utgangspunktet et stort og økonomisk utfordrende prosjekt, og vanskelig
å realisere uten ekstern hjelp. Rundt
2003 kom så løsningen da Hvaler
kommune stilte erstatningsarealer
til disposisjon for å makeskifte det
rundt 13 mål store området slik at de
ambisiøse planene for kystmuseets
videre utvikling kunne realiseres.
Her begynner så historien i det som
er det andre store avsnittet i kystmuseets og kulturvernforeningens
historie.
Brottet kystkultursenter vokser
fram
Starten på 2000-tallet, da makeskiftet
ved Skjelsbusundet var gjennomført,
faller sammen med forberedelsene til
unionsmarkeringen i 2005. Som ordfører fikk jeg besøk av lokalhistoriker
Ulf Hjardar som vil skrive en bok
om stenindustrien på Hvaler knyttet
til Hvaler Arbeiderpartis 100 års
jubileum, som også skulle markeres

Barn og voksene i samspill
– Musikkspillet «Fyret» i Brottet 2005.

(2004). Det faktum at mange svenske
stenarbeidere flyttet fra Bohuslänskysten til Østfold grunnet arbeidsledighet og konflikter på begynnelsen
av 1900-tallet, forsterket interessen
for en bok om denne industriperioden. Da var det at Arne Berg,
den gang leder av AOF, kom med
spennende tanker om å lage et industrihistorisk spill nettopp om stenindustrien. Jan Arntzen grep ideen,
men hvor skulle dette stykket spilles?
Det var da den samme Jan kom med
sin geniale ide om å bygge et «gresk
amfi» i et av de nedlagte bruddene
på Dypedal. Allerede i 2005, knappe
halvannet år etter at ideen ble skapt,
sto Brottet amfi klar for den første
premieren der 500 publikummere
med påtroppende statsminister Jens
Stoltenberg møtte fram. Før vi tar et
raskt videre overblikk over historien,
skal også nevnes at det på midten
av to-tusentallet ble gjennomført en
større museumsreform, som tilsa
at det måtte gjennomføres navnendringer. «Avdelingen» med Brottet
og området blir ansvarsområde for
Hvaler Kulturvernforening, mens
Kystmuseet Hvaler, har sitt engasjement knyttet til Nordgården. Mange
blander naturlig nok disse institusjonene, men for å slå dette fast; Kystmuseet er offentlig finansiert, Hvaler
Kulturvernforening er en frivillig
organisasjonen som bæres oppe av
et stort dugnadsengasjement. Nær
samarbeidsparter er naturlig nok
Kystmuseet Hvaler.
Mangesidig utvikling i området
ved Brottet
I årene etter at Brottet amfi hadde
funnet sin form, finner det sted en
mangesidig utvikling av området

Nordgårdsbrygga med de tre kystledhyttene.

Det nye Båtbyggeriet med Hvalerskøyta
«Skarven».

ved Skjelsbusundet. I stikkords
form snakker vi her om følgende ny
bygningsmasse: verksted, Amfigrotta,
kiosk, etablering av tre kystledhytter
samt bygging av Nordgårdsbrygga på
850 kvm. Sist, men ikke minst skal
nevnes det nye Båtbyggeriet som vil
bli senter for byggingen av en replika
av en losskøyte fra 1860, et prosjekt
der målet er å ha skøyta «Arnt Otto
«under seil i 2024.
Foreningens virksomhet favner
hele Hvaler
Det er imidlertid ikke bare på
Spjærøy aktiviteten har vært stor.
Det hører med til historien å nevne
modellen av den optiske telegrafen
på Skjelsbuveten (Vesterøy) som kom
på plass til grunnlovsjubileet i 2014.
Denne en modell av telegrafen fra
nettopp 1814. 2014 er også året da
vi starter planleggingen av restaureringsarbeidet på Gamle Brekke skole,
Hvalers første faste skole fra 1849, et
arbeid som fikk sin fine avslutning i
2019. Foreningen høstet mangesidig
applaus for dette omfattende arbeidet
av et bygg som, i tillegg til skole, har
fungert som bolig for presteenker,
bank, post lokaler for herredsstyre og
bolig for læreren. Nevnes skal også
stimerkinger og informasjonstavler
på en rekke steder bl.a på festning13

MS Hvaler
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og hatt og selvsagt hansker,
tante ville ikke drømme om å
ta på ull-lue. Onkel var alltid i
dress, nå med hatt og frakk, med
pensko og kalosjer. Fritidsklær og
sportsutstyr hadde han ikke bruk
for. Utenom arbeidet var han
tilskuer på fotballkamper. Onkel
bar kofferten og de kom om bord
i Hvalerbåten i tide, og landgangen ble tatt.
Tante hadde rett så langt. Det var
is over det hele, men Hvalerbåten
fulgte råken, forbi Bælgen og
ut i Løperen. I nordasnoen, ved
iskanten, ble den lille familien
satt av. De så Falkon-brygga og
Sydengen i det fjerne og Hvalerbåten gikk videre. Nå var det bare
å gå vestover.
Det var skaresnø, som bar, så det
var lett å gå oppe på skaren. Men
så var det kofferten. Onkel var
den eneste som orket å bære den,
og da bar ikke skaren lenger og
han gikk igjennom. Med sine 190
cm. og passende antall kilo, brast
skaren og foten gikk igjennom
for hvert skritt.
Onkel var den eneste av de tre
som orket å bære kofferten, så
det gikk som det måtte gå. Skaren
brast for hvert skritt og skar som
en kniv igjennom strømpen og
leggen. Når familien kom fram til
Basto, var strømpeleggen borte,
og Onkel hadde en blodig ring
rundt hver ankel.
Dette reisefølget gledet seg nok
ikke til å stå ute på iskanten å
vente på Hvalerbåten når de
skulle hjem dagen etter. Onkel
hadde et frodig vokabular, når
han fortalte om turen, som er unødvendig å gjenta her, at Hvaler
i vinterdrakt hadde han sett for
siste gang. De to andre var helt
enige for en gangs skyld.

Rolf Schraders loggbok
D/S «Hvaler» i juli 1951
Denne månedens loggbok -notater i 1951 gir mange minner og tanker. Det er en annen verden
vi referer her. Jeg husker godt hvordan den verdenen var og har mange gode minner fra båtens
liv i denne etterkrigstiden. Turene til Koster var populære. Som vi også skjønner av loggboken var
Strømstadturene innbringende for Hvalerselskapet. Det hendte at «Hvaler» måtte gå forbi bryggene på Hvaler på grunn av full båt fra byen, dette var bare seks år etter krigen og Stømstad hadde
mye å by på. Jeg tenker også at det var lange arbeidsdager for mannskapet sommerstid, men når
det var så mange passasjerer som brukte båten så var det glede i det!!
AV ELISABETH SCHRADER
KRISTIANSEN

1. juli søndag
Sydlig, frisk bris, overskyet, surt vær.
Vi går tur til Koster med Varden
redningsforening og hadde bare
37 passasjerer. Vi gikk fra Fredrikstad kl. 0810 og ankom Koster kl.
1015. Vi gikk fra Koster kl. 1700 og
tok ruta fra Skipstadsand med 100
passasjerer, Vi ankom Ed kl. 2130Hadde tollvakt med
2. juli mandag
Sydvest, frisk bris, delvis klart, men
kaldt. Det var lite trafikk alle turer,
unntatt kl. 1500. Vi ankom Fredrikstad kl. 1920.
3. juli tirsdag
Sydvest frisk bris med regnbyger. Vi
gikk ruta til Strømstad og hadde 98
passasjerer fra byen og 30 fra Hvaler.
Tilbake hadde vi ca. 30 til Hvaler og
80 til Fredrikstad.
Vi ble liggende 25 minutter ekstra
i Strømstad på grunn av toll og
på Herføl ble vi liggende ca. 25
minutter på grunn av toll. Vi ankom
Fredrikstad kl. 2005 så vi rakk toget!
Ut fra byen hadde vi 12 passasjerer
og ankom Makø kl. 2230, la oss der.
4. juli onsdag
Nordvest bris, overskyet vær. Kaldt
for årstiden. Vi hadde 40 passasjerer til byen, ut om formiddagen,
12 passasjerer og opp til byen, 10
passasjerer. Ut kl. 1500 hadde vi 70

passasjerer. Det ble stiv kuling fra
nordost da vi ankom Skjærhalden.
Vi ankom Ed kl. 1805.
5. juli torsdag
Sydvest, frisk bris. Vi ligger stille.
Alle mann fri.
6. juli fredag
Solgangs-vind, klart men lav temperatur. Vi har få passasjerer opp
på første tur og ut kl. 1100. Ut kl.
1500 hadde vi 70 passasjerer. Akerø
går ruta opp fra Ed om kvelden. Vi
ankom Ed kl. 1815.
7. juli lørdag
Sydvest, frisk bris, enkelte regnbyger.
Det er bra med passasjerer på alle
turer. Ut kl. 1500 hadde vi full båt.
Vi ventet på lyntoget ca. 20 minutter.
Vi gikk til Fredrikstad og tilbake om
aftenen. Ankom Ed kl. 2030. Turen
i morgen ble avlyst.
8. juli søndag
Sydvest bris, overskyet oppholdsvær
ingen sommervarme. Vi skulle hatt
lysttur fra Larkollen til Skjærhalden,
men den ble avlyst. Vi gikk ruten
opp om aftenen og hadde 120 passasjerer, ankom Ed kl. 2125.
9. juli mandag
Sydost bris, regn på formiddagen. Vi
hadde 70 passasjerer til byen, ut kl.
1110 hadde vi 30 passasjerer og 15
opp til byen igjen. Ut kl. 1500 hadde
vi 60 passasjerer og opp på kvelden
25 passasjerer. Vi ankom Fredrik-

stad kl. 1915, fylte vann om aftenen,
ferdig kl. 2100.
10. juli tirsdag
Skiftene bris, pent vær på morgenen,
regn etter middagstid. Vi går ruten
til Strømstad med full båt. Vi ble
liggende på Herføl i ca. 50 minutter
pga. toll på tilbaketuren.
Det var så vidt vi rakk toget til Oslo.
Vi gikk ruta ut fra byen med 12
passasjerer.
Vi ankom Gravningsund kl. 2230.
11. juli onsdag
Sydvest, frisk bris, delvis klart, kaldt.
Lite trafikk på alle turer denne
dagen. Ut kl. 1500 hadde vi 40
passasjerer. Vi ankom Ed kl. 1755.
«Akerø» tok med passasjerene som
skulle til byen.
12. juli torsdag
Sørlig bris, overskyet, delvis klart.
Alle mann fri.
13. juli fredag
Sydvest frisk bris, litt overskyet, lav
temperatur for årstiden. Vi har ca.
50 passasjerer til byen og ut kl. 1100
hadde vi 30 passasjerer og 20 opp til
byen. Ut kl. 1500 hadde vi 60 passasjerer. Vi legger oss i Ed, «Kirkeø»
går til byen om kvelden med
passasjerene på grunn av at «Akerø»
hadde fått motorstopp i Botnekilen.
«Kirkeø» tauer «Akerø» til byen.
«Akerø» ligger nå på Glomma Mek.
Verksted, men der er det ferie så den
blir nok liggende lenge!
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14. juli lørdag
Sydlig bris, enkelte regnbyger, til
dels meget kraftige. Vi hadde 70
passasjerer til byen, ut kl. 1110 hadde vi 40 passasjerer og opp 25. Ut
kl. 1500 hadde vi 195 passasjerer og
opp om aftenen 24. Vi ankom byen
kl. 1930. Vi spyler og gjør rent for
Tønsbergturen i morgen.
15. juli søndag
Sydvest bris, klart, pent vær. Vi går
tur til Tønsberg med 80 passasjerer.
Vi bruker 2 timer og 50 minutter bort gjennom Vrengen og 2
timer og 35 minutter hjem gjennom
Hankøsundet. Vi hadde 180 passasjerer i ruta om aftenen.
16. juli mandag
Svak vind, pent vær. Lite passasjerer
på alle turer unntatt kl. 1500 ut fra
Fredrikstad, da hadde vi 150 passasjerer. Vi ankom byen om kvelden
kl. 1930.
17. juli tirsdag
Vestlig frisk bris, overskyet. Vi
hadde full båt og vel så det- Jeg ble
meldt i Strømstad. Tilbake hadde
vi akkurat riktig antall passasjerer.
Vi ankom Fredrikstad kl. 1950. Vi
hadde 12 passasjerer ut. Vi ankom
Gravningsund kl. 2230.
18. juli onsdag
Nordvest bris, pent vær, med
enkelte regnbyer. Det var lite trafikk
hele dagen.
Vi ankom Ed kl. 1810.
19. juli torsdag
Sydvest bris, ganske pent vær. Alle
mann fri.
20. juli fredag
Nordost bris, pent vær, den peneste
dagen hittil i sommer. Vi går ruta til
byen og går deretter til Strømstad.
Vi hadde 90 passasjerer til Strømstad og 100 tilbake. Oljekjøleren ble
lekk. Vi mistet ca. 50 liter olje på
veien til byen og tilbake til Ed.
Vi ankom Ed kl. 2100.
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21. juli lørdag
Solgangsbris, pent, varmt vær.
Vi går ruta til byen og deretter til
Glomma Mek. Verksted. Kjøleren
blir tatt i land. Man plugger et rør
som er lekk og så setter man inn
kjøleren igjen. Maskin og oljetank
blir gjort ren og ny olje blir fylt på.
Vi var ferdige 1515. «Akerø» gikk
vår middagsrute og den siste gikk
vi selv. Vi hadde full båt ut kl. 1530
og 30 på turen opp til byen igjen. Vi
ankom byen 1955.
22. juli søndag
Still, klart fint vær. Vi går tur til Koster og har med 130 passasjerer. Vi
gikk fra Tollbodbrygga kl. 0910. Vi
ankom Koster kl. 1110. Avgang fra
Koster 1530 og ankomst Fredrikstad kl. 1750. Vi gikk om Herføl på
tilbakeveien pga. toll.
På ruten opp om aftenen hadde vi
full båt.
23. juli mandag
Stille, lettskyet noen spredte regnbyger.
24 . juli tirsdag
Stille, klart fint vær. Vi gikk ruta til
Strømstad og hadde full båt. «Vesterø» gikk etter oss til Strømstad og
hadde 82 passasjerer. Tilbake hadde
vi også full båt.
Vi ankom Fredrikstad kl. 1945 og
var i Gravningsund kl. 2210.
25. juli onsdag
Sydvest bris, pent, varmt vær. Lite
trafikk. Vi går middagsruten for
«Skjærhalden» som går til Strømstad. Vi ankom Ed kl. 1800.
26. juli torsdag
Still, klart fint vær. Alle mann fri
27. juli fredag
Sydvest frisk bris. Lettskyet pent
vær. Vi går ruta opp om morgenen og deretter til Strømstad. Vi
hadde 91 passasjerer fra byen og 28
fra Hvaler. Tilbake hadde vi 120
passasjerer til Fredrikstad og 1500
til Hvaler. Vi ankom Fredrikstad kl.
1905 og Ed kl. 2045.

28. juli lørdag
Sydvest, frisk bris med regnbyger
om morgenen, utover dagen ble det
sydvest kuling og litt lettere. Det var
lite trafikk, unntatt kl. 1500, da hadde vi 180 passasjerer ut til Hvaler.
Vi ankom Fredrikstad kl. 1930
29. juli søndag
Sydvest bris, klart, pent vær. Vi
gikk tur til Koster, men det var få
passasjerer, kun 40. Vi gikk fra
Fredrikstad kl. 0835, ankom Koster
kl. 1100. Vi gikk fra Koster kl. 1515
og ankom Fredrikstad kl. 1735. På
ruta opp til byen om aftenen hadde
vi 180 passasjerer. Vi ankom Ed kl.
2135.
30. juli mandag
Vestlig bris, pent vær. Lite trafikk.
Vi hadde med en bil opp om morgenen. Ut kl. 1500, få passasjerer.
Vi ankom Fredrikstad kl. 1930.
31. juli tirsdag
Sydvest bris, pent vær. Vi hadde 165
passasjerer til Strømstad og noen
flere tilbake. Til byen hadde vi full
båt. Vi ankom Fredrikstad kl. 1945
og vi var i Ed kl. 2050.

I oldefars kjølvann
Hvaler-magasinet har møtt dugnadstrioen Gro Fagernes (69), Jan Fagernes (70) og Torgil
Johnsen (84). Trioen sitter med mye historie og kunnskap rundt «MS Hvaler».
Og Skjærhalden-jenta Gro har en helt spesiell historie og fortelle. Gros oldefar, Harald
Eilertsen, var nemlig med på den aller første turen med «DS Hvaler» 14. november 1892 da
båten ble satt i rute.
TEKST OG FOTO:
STEIN H. JOHANSEN

Harald Eilertsen ble født 19. desember1865. Han bodde på Skjærhalden
helt fram til sin død i 1933. Eilertsen
livnærte seg som kjøpmann og ble en
profilert drivkraft i Hvaler-samfunnet. Blant annet var han ordfører fra
1923 og fram til sin død i 1933.
- Oldefar var en initiativrik person
med mange ideer. Blant annet var
han en av pådriverne til å få satt i
gang en rutebåt ut til øyene på Hvaler. Som kjøpmann på Skjærhalden
hadde han jo også en egeninteresse
for å få til en slik løsning, forteller
Gro.
Med på jomfruturen.
Prosjektet kom etter hvert i gang og
den 4. mai 1892 ble Fredrikstad og
Hvalerøenes Damskibsselskap stiftet.
14. november samme år kastet «DS
Hvaler» trossene for prøvetur og
Harald Eilertsen, Gros oldefar, var
ombord på den aller første turen. Da
båten kom i rute hadde Hvaler for
første gang fått en stabil og pålitelig
link til fastlandet. Noe som betydde
mye for befolkningen i øysamfunnet.
- For oss som vokste opp på Hvaler
kom dette til å bety mye. Jeg dro selv
med «Hvaler» utallige ganger. Da vi
gikk på skolen etter at folkeskolen
var unnagjort måtte vi jo til byen.
Vi bodde på hybel i byen på hverdagene, men i helgene var det å gå
ombord på «Hvaler» og sette kursen
hjem til Skjærhalden, sier Gro.
Restaureringen av «MS Hvaler» går
videre og forhåpentligvis vil den
om ikke alt for lenge igjen sette
sitt preg på Fredrikstad og Hvaler-skjærgården.

PÅDRIVER: Gro Fagernes oldefar, Harald
Eilertsen, var en sterk pådriver for å få
etablert en rutebåt mellom Fredrikstad og
Hvaler-øyene. Han var med på jomfruturen
i 1892. Senere, fra 1923 til 1933 var han
ordfører i Hvaler kommune. Foto: Privat

-Den dagen da den «nye» jomfruturen finner sted ser jeg fram til. Jeg
har et sterkt ønske og håp om at jeg
får lov til å være med på akkurat den
turen. Jeg har et hjerte som banker sterkt for denne båten og med
tanke på at oldefar var med på den
ordentlige jomfruturen vil ringen
på en måte være sluttet om jeg får
oppleve det, sier Gro som har lagt
ned utallige timer dugnadsarbeid i
damegruppa.
Dype spor.
Familien Eilertsen har satt dype spor
etter seg på Skjærhalden. I 1882
var det 19 salterier i drift på Hvaler.
Deriblant ble Borholmens salteri
bygget omkring 1880 på nordøstre
spiss av Borholmen. Salteriet ble
kjøpt av kjøpmann Harald Eilertsen,

RINGEN KAN SLUTTES: Gro Fagernes
har vært en aktiv dame i dugnadsgjengen rundt «M/S Hvaler». Hun håper
å få være med når båten legger ut på
jomfruturen etter at restaureringen er
unnagjort. Da vil ringen være sluttet.
Hennes oldefar, Harald Eilertsen, var
nemlig med på den aller første turen da
«D/S Hvaler» ble satt i rute, 14.
november 1892.

revet «planke for planke» og pakket
som en flåte som ble slept til Skjærhalden - og gjenreist rundt 1905. Bygget ble i 1979 overdratt fra familien
til Omar Eilertsen, som igjen solgte
det til Hvaler båt og fergeselskap i
1994. Eiendommen ble deretter solgt
til dagens eiere (Cardio Eiendom AS)
i 2002. Bua inneholder i dag pizzarestauranten Vertshuset Skjærhalden
og sjømatrestauranten Første Reis.
Skipselektriker.
Jan Fagernes er gift med Gro. Han
har røtter fra Hvaler i og med at hans
foreldre kom fra Bølingshavn. Etter
at de flyttet fra Hvaler skaffet de seg
hytte i øysamfunnet i 1958.
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STERK TRIO: En kunnskapsrik og
nevenyttig trio som har gjort en stor
dugnadsjobb på «M/S Hvaler».
Fra venstre: Torgil Johnsen, Jan Fagernes
og Gro Fagernes.

LIVBÅTDEKKET: Jan Fagernes og Torgil Johansen foran livbåtdekket. Å restaurere
dette dekket var en utfordrende oppgave, sier Torgil som tidligere var produksjonssjef
på FMV.

- Min far oppsøkte familien og
gjennom dem fikk vi disponere et
uthus. Der var vi hver sommer fra
St.hans til skolen begynte. Og det var
naturligvis der jeg traff Gro som jeg
senere giftet meg med, forteller Jan.
I sitt yrkesaktive liv har han vært
lærer ved elektrolinjen på Sogn
videregående skole i Oslo. De to er til
daglig bosatt i hovedstaden.
- Det har blitt mange turer fra Oslo
til Fredrikstad for å delta i dugnadsarbeidet. I likhet med Gro har jo
også jeg et forholde til Hvaler fra
tiden da den gikk i rute ut til øyene.
Det er en flott båt og det er givende
å kunne bidra til restaureringen.
Jeg har kommet med en del innspill
og i blant også kritiske spørsmål.
Nå er det ikke bare elektro jeg har
drevet med på Hvaler. Jeg kan vel
driste meg til å si at jeg er en slags alt
mulig mann. Det er jo utrolig mange
forskjellige utfordringer når man skal
restaurere en båt som dette, forteller
Jan. En episode fra barndommen
husker han spesielt godt.
-Vi var med «Hvaler» inn til byen.
Ombord var det et likfølge. På veien
innover mot byen satt jeg meg på
en «benk» som var dekket med et
tøystykke. Benken var egentlig en

likkiste. Da kom en dame bort å sa
at der kunne jeg ikke sitte for under
meg lå en død mann. Billettør Larsen
overhørte det som ble sagt. Han
henvendte seg til damen og sa: «La
ungen sitte. Han som ligger der føler
seg nok ikke særlig forstyrret».
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Et liv med båter
Torgil Johnsen er tredjemann i
dugnadstrioen Hvaler-magasinet
intervjuet. 84 åringen kan se tilbake
på et helt liv i skipbransjen og en slik
mann har naturligvis vært uvurderlig nyttig i restaureringsprosessen.
Torgil er en mann som på sekunder
snakker på alle sylinderne og med
sin kunnskap og erfaring er han
nærmest en utømmelig kilde når det
gjelder båt.
Han jobbet ved Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) fra 1965 til
1988. Han startet som platearbeider
før han i 1972 begynte å jobbe ved
bedriftens kontor. I 1978 ble han
produksjonsleder. En jobb han hadde
fram til 1988.
- Det er klart erfaringen fra FMV
har kommet godt med når vi har
holdt på her på «Hvaler». Den største
jobben har nok vært å skifte ut
platene i skroget. De måtte klinkes på

nytt, både over under og bak og det
var ikke akkurat enkelt. Det var det
heller ikke å få ut til gamle naglene.
De måtte varmes opp og slås ut. Men
vi fikk det til. En annen stor jobb har
vært livbåtdekket. Det måtte dekkes
med seilduk og det bød på en god del
utfordringer før vi fikk det til slik vi
ville. I det hele tatt har det vært en
del prøving og feiling slik det ofte blir
når det gjelder slike prosjekter, sier
Torgil.
- Som så mange andre i dugnadsgjengen har jo også jeg et stort hjerte
for båten. Den ble jo i sin tid bygd
på FMV – som ble min arbeidsplass
i mange år. Det blir en stor dag når
«Hvaler» igjen kan sette kursen mot
øysamfunnet med samme navn,
avslutter Torgil.

KREVENDE JOBB: - Å skifte plater og
klinker var en en tung og krevende jobb,
slår Torgil Johnsen fast.

HVALERBÅTEN
Særoppgave av Nathalie Nilsen, 8. kl 1996.

Fra tid til annen kommer det historier til oss fra personer
som har reist med «Hvaler». Men at vi mottar en
særoppgave skrevet av en 8. klassing i 1996, må vi si hører
med til sjeldenhetene. Og at den ble skrevet allerede i 1996
da båten gjorde sitt inntog på Seut synes vi også er noe
spesielt. Ikke tenkte vel hun på at det fortsatt skulle være
«liv i oss» 25 år etter.
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Hun skriver i sin Innledning:
«Før jeg begynner å skrive om Hvalerbåten, vil jeg starte
med å fortelle om hvorfor jeg valgte dette emnet og hvorfor jeg har laget oppgaven. Grunnen til at jeg vil skrive om
Hvalerbåten er at jeg syntes det er interessant å få vite litt
om Hvalerbåtens historie. Jeg vil begynne med å skrive
om dampskipsforbindelsen mellom Fredrikstad og Hvaler,
så om den første skipper Hans J. Schrader. Og selve byggingen av «Hvaler» og den historikk, vil jeg ta for meg. Til
slutt vil jeg skrive om den siste turen og som avslutning vil
jeg ta med restaureringen og Hvalerbåtens venner».
Det var historien hun naturlig nok var mest opptatt av
den gangen, selv om hun også har skrevet litt om venneforeningen og restaureringen. Restaureringen er naturligvis begrenset til Einar Olsens arbeide med båten.
Men hun har fått med seg at mens «Hvaler» hang i krana
på FmV ble ordene, som hun selv skriver, «skrapjern kan
bli virkelighet for pengene og viljen er ikke til stede». Og
hun skriver videre: «Kværner forlangte 1,7 mil kroner i
1988 for å ta på seg istandsettings jobben. Konsul Alf R.
Bjerke engasjerte seg sterkt for å redde båten og prøvde
seg i mange retninger, men han klarte det ikke.»
Hun har sannelig fått med seg essensen i det som skjedde
i de tidligere år.
Dette var jo før den digitale tid og oppgaven er
håndskrevet med flere bilder limt inn. Vi har tatt med et
par bilder som viser «Hvaler» i krana på FmV, klar til siste
reis, og et bilde av noen av initiavitetstakerne som sa at
«ingenting er umulig. Det tar bare noe lenger tid».
Kilder hun har benyttet er heftene «A/S Hvaler Båt og
Fergeselskap», «Hjembygda Hvaler», «Hjembygda Hvaler
og de første båtforbindelsene med Fredrikstad» og
«Hvaler et minnealbum». Felles for disse heftene er jo at
våre egne Eine Wiklund og Kjell Bothne har vært med og
bidratt.
I tillegg har hun hatt telefonsamtale med Erling Johnsen,
daværende leder av Stiftelsen D/S Hvalers venner. Og en

1. rekke fra venstre. Ottar Hval Blekken, Tove Thøgersen, Jan
H. Arntzen, Kjell Bothne. 2. rekke Ulf Støa, Egil Syversen, Bakre
rekke Ottar Johansen (Kværners representant på FmV), Christian
Mohn.

“Hvaler” i krana på FmV.

samtale med Kjell Bothne. Det er jo et meget godt
grunnlag for å skrive en særoppgave.
Vi har fått tillatelse til å digitalisere særoppgaven og vil ha
den som en spesiell plass i vårt arkiv. Dette gjøres av Kjell
Stenmarch. Og etter hvert vil vi få den lagt inn i arkivet
på vår hjemmeside. En takk til Nathalie Nilsen som tok
kontakt med oss på Eplefestivalen for et par år siden.
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D/S Hvaler og posten
I tillegg til å føre passasjerer og last tok også D/S Hvaler med seg post på ruten. Og fikk
postbidrag for dette. Å få postbidrag var en kjærkommen, fast og forutsigbar inntekt for
alle dampskipsselskap langs kysten, og det kunne i mange tilfeller være dette som gav pluss i
regnskapet når året var omme.
TEKST: ODD ARVE
KVINNESLAND.
REDAKTØR AV «POSTLUGAREN»

Postbidraget var nok også gode
inntekter for «Fredrikstad og
Hvalerøernes Dampskibsselskap når
de fikk dette fra 1893, og kanskje en
av grunnen til at rederiet kunne utbetale 5% utbytte til sine aksjonærer
de første årene etter dannelsen av
rederiet etter 1892, da rederiet ble
dannet.
For D/S Hvaler sin del møtte postfolk
fra Fredrikstad Postkontor opp på
kaien før avgang fra Fredrikstad med
posten ferdig pakket til de ulike anløpsstedene langs ruten. Sekkene ble
levert ombord og måtte signeres for
av mottaker på skipet. På tur tilbake
til Fredrikstad leverte poståpnerne
langs anløpsstedene sin post ombord, som når skipet kom tilbake til
Fredrikstad ble hentet av postfolk på
kaien, og brakt til Fredrikstad postkontor for videre behandling.
Det var klare regler for hvordan
behandling av posten skulle skje
på dampskip uten postekspeditør
ombord. Det var det ikke på D/S
Hvaler, og det var kapteinen som
var hovedansvarlig for posten som
ble innlevert ombord. I «Regler for
behandling af post paa dampskibe
uden postekspeditør» som postverket
hadde utarbeidet står dette grundig
beskrevet i utgaven fra 1899. Her går
det fram hvordan posten skulle pakkes, verdipost skulle være forseglet,
og tydelig merkes «værdi» eller
«banko». Alt av post som ble levert
om bord skulle listeføres på egne fortegnelser, og for verdiposten skulle
den som leverte posten kvitters for i
en egen kvitteringsbok som poståpneren hadde med.
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I § 5 i disse reglene er det presisert at
«Ved afgiveelse af kvitteringinger for
modtaken post maa der benyttes pen
og blæk og antallet af de modtagne
forsendelser, poser og pakker alltid
anføres med bogstaver»
D/S Hvaler fikk brevpostkasse ombord fra 1893. For dette fikk rederiet
også en mindre godtgjørelse pr år.
Det var enten rederiet eller Postkontoret i Fredrikstad som hadde
Postverket om å få brevkasse ombord
i D/S Hvaler.
Reglene omfattet også skip som
hadde brevkasse (postkasse) ombord som det kunne legges brev og
brevkort i. Denne skulle tømmes
«umiddelbart» før skipet ankom et
anløpssted hvor det var postkontor.
Det er vel grunn til å tro at for D/S
Hvaler sin del så ble ikke dette gjort,
men at brevkassen ble tømt ved
ankomst Fredrikstad.
Slik at det også var en del arbeid for
den ombord, kapteinen eller andre
som hadde oppgaven og ansvaret
med posthåndteringen. Ikke minst
på grunn av utfylling m.v. av ulike
skjema, og ha oppsyn med posten,
spesielt verdiposten, som skulle oppbevares i et låsbart rom ombord.
Det kunne også leveres brev og
kort direkte ombord, som ikke ble
postlagt i brevkassen. Da hadde
kapteinen et eget poststempel som
disse ble avstemplet med. Det første
stempelet fikk D/S Hvaler i 1893, et
nummerstempel med tre ringer og
nr. 36. Stempelet ble trolig overtatt
fra D/S Horten, da postkontrakten
med denne båten ble oppsagt dette
året. Det var ingen automatikk i at
de mindre dampskipene også fikk

Brevkort avstemplet med III 36 ombord
i D/S Hvaler 3. desember 1904. Fra Erik
Lundes samling

stempel til bruk om bord. Post-verket hadde egen kriterier for tildeling,
blant annet at det ikke var poststeder
på alle anløpsstedene. Reglene for
stemplene fra brevhus, både de fast
på land, og de ambulerende, skulle
også sidestemples ved første postkontor. Det på grunn av at disse
stemplene ikke hadde dato. Som
det viste brevkortet ovenfor, er det
sidestemplet 3. desember 1904 ved
Fredrikstad Postkontor, før det ble
brakt ut til mottakeren samme sted.
Slik at fra 1893 var det som blir kalt
«styrmannspost»/ «ambulerende
brevhus» ombord i D/S Hvaler.
Stempelet var trolig i bruk til slutten
av 1921, da skipet gikk i opplag fra
1922. Det var nok en liten del av
brev og kort som ble avstemplet med
dette stempelet. Mye ble nok postlagt
i brevkassen, og innlevert til Fredrikstad Postkontor for avstempling der.
Nå gikk det flere år til det neste
stempelet ble tildelt D/S Hvaler. Først
den 10. juli 1934 ble et nytt stempel
et «firerings nummerstempel» med
nr. 424 send fra Oslo til Fredrikstad
til bruk på D/S Hvaler.
Dette stempelet hadde tidligere vært
i bruk ved Brekken Skole i Nedenes
ved Arendal før D/S Hvaler fikk det
til bruk ombord. Brevet fra Hvaler

Det siste stempelet brukt på M/S Hvaler i
fast rute. (Fra Skanfil auksjon)
Firerings nummerstempel nr. 424
avstemplet 1. juni 1935. (Utsnitt. Fra
Skanfil Auksjon)

Formannskap var nok levert direkte
ombord i D/S Hvaler, sidestemplet
ved Fredrikstad Postkontor 1. juni
1935, før det er sendt videre til Oslo
med tog.
Men dette stempelet var ikke lenge i
bruk ombord i D/S Hvaler.
Alle fireringsstemplene med
nummer skulle nå skiftes ut med en
ny stempeltype. Slik at etter snaue to
år ble det byttet ut med et nytt
stempel. Det nye stempelet var av
typen «Kronet posthorn», og
stempelet til D/S Hvaler ble gravert
ferdig og sendt til Poststyret i Oslo
14. mai 1936, og sendt videre til
Fredrikstad Postkontor. Stempelet var i bruk til januar 1953, og
innsendt fra Fredrikstad Postkontor

Julekort avstemplet med «kronet posthorn» stempelet til D/S Hvaler på ruten til
Fredrikstad i 1952.
(Fra Skanfil auksjon)

12. januar 1953.
D/S Hvaler fikk installert dieselmotor i 1948. Men først i januar 1953
fikk skipet nytt stempel tilpasset at
det nå var blitt motorskip. Et nytt
stempel med «kronet posthorn» ble
da tildelt skipet, nå med teksten M/B
Hvaler.
Det var trolig ambulerende brevhuset

ombord i M/B Hvaler til 1965. Den
siste datoen som jeg har sett det siste
stempelet brukt er 7. august 1964.
Dette stempelet også det vanskeligste
å finne «bruksforsendelser» fra vil
jeg tro. Men som illustrasjonen viser
var det populært blant utenlandske
samlere av skipspost. Det var nok lite
post som ble avstemplet ombord den
tiden skipet hadde stempelet. Dette
stempelet med M/B Hvaler var det
siste i bruk på M/B Hvaler i vanlig
rutefart.
Som frimerkesamler, og spesielt
innen det av «samleriet» som blir
kalt for «posthistorie» så er et råd fra
meg: At om du som leser dette, som
ikke er frimerkesamler, finner brev/
kort med ulike stempler så ikke klipp
av frimerkene. Hele forsendelsene er
viktige, for de forteller mye mer både
om forsendelsen, men også det
«posthistoriske», som for eks hvor
brevet er sendt fra/til osv. Du kan
spørre noen som er med i en
frimerkeklubb, om råd, om du skulle
finne noe som du tror kan være av
samlerinteresse. Flere de forsendelsen er vist ovenfor fra «Hvaler» har på
auksjoner blitt solgt for noen kroner
også.

Det til nå siste stempelet brukt på D/S
Hvaler 12. juli 2019. Med «Personlig
frimerke» som viser skipet utenfor
Homlungen fyr i 1948.

stempel, av «kronet posthorn, motivtypen» var i bruk på en jubileumstur
fra Fredrikstad og til Herføl.
Stempelet var i bruk denne ene
dagen, 17. juli 1982 på turen. Det
finnes kanskje også forsendelser som
er sidestemplet i Fredrikstad denne
dagen.
Det foreløpig siste stempelet som har
vært i bruk på D/S Hvaler var det
viste stempelet ovenfor. Dette var i
bruk på skipet 12. juli 2019. Her ble
det blant annet solgt ulike produkter
som venneforening hadde laget. Alt
til inntekt for det videre arbeidet
med å sette skipet i stand igjen. Som
kortet ovenfor, og de to «personlige
frimerkene» og konvolutten på neste
side.
Ellers kan det nevnes at D/S Hvaler
også var motiv i et stempel til «kulturminnedagen» 10. september 2000
brukt ved Fredrikstad Postkontor.
Ellers bør det også nevnes at Venneforeningen for D/S Hvaler blant
har utgitt et privat frimerkehefte
med ulike «personlige frimerkene»
med motiv av D/S Hvaler innsatt.
Omslagsbilde til hefte viser M/S

Utsnitt av brev avstemplet med «kronet
posthorn» av motivtypen.
(Egen samling)

Etter at M/S Hvaler gikk ut av ruten
ble det det langt opphold før et nytt

Frimerkeheftet som viser M/S Hvaler i
1948.
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Hvaler i 1948, og målet for arbeidet
med skipet nå er å få det tilbake til
den stand det var i da. Hefteomslaget
har informasjon om skipet. Det er en
fin «suvenir» fra skipet, og vel verd
prisen det koster, under kr 100,-.
Så langt jeg kjenner til har de fortsatt
noen tilbake av disse produktene.

med D/S Hvaler, og også andre av de
postførende ruteskipene som ivrige
entusiaster og ildsjeler langs kysten
vår tar var på.

Kontakt Per-Arild Andersen i
Fredrikstad.
mail: per-aria@online.no om du er
interessert i kjøp av noen av disse.

Stiftelsen D/S Hvaler sin hjemmeside.

Personlig mener jeg at det er viktig
å støtte det arbeidet som blir gjort

Kilder:
Tandberg Arne Ingar: «A/S Hvaler båt
og ferjeselskap». «Skipet» nr. 4/1982.

Langangen Anders: «Bruken av
3-rings kassaksjonsstemplene på
brevhus».
Aune Finn: «Håndbok Norske 4-rings
nummerstempler 1890-1940.

«Regler for behandling af post paa
dampskibe uden postekspeditør».
Utgitt i 1899.
Hjardar Ulf: «Hvalerpostens historie».
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D/S «VESTERØ»
HVALER-SELSKAPETS 2. BÅT

Sist på 1800-tallet har ruten til D/S «Hvaler» blitt utvidet så mye at det ble vanskelig å greie
den med bare 1 båt. Da rederiet i 1898 avholder generalforsamling, blir det derfor bestemt at
selskapet skal gå til anskaffelse av båt nr. 2.
TEKST: EINE WIKLUND 2017

Etter diverse reisevirksomhet finner
de en passende båt i Jönköbing i
Sverige. Det er D/S «Vista», bygget
i 1889 ved Thorskog mek. Verksted
i Göteborg. Båten, som går i rute
mellom byene Jönköbing og Granne,
er til salgs for kr. 24.000. Lån på
kr. 20.000 blir opptatt i en av byens
banker, og båten overtas våren 1889.
Kaptein Schrader med mannskap
henter båten hjem via slusene i kanalen ned til Göteborg.
Som norsk får båten navnet D/S
«Vesterø» og dens vitale mål er:
Lengde 65 fot, bredde 16 fot, dyptgående 7 fot (lengde over-all 68 fot).
Dampmaskinen er 2 Cyl. og yter 65
IHK. (indikerte HK). Skipet måler
67,9 brt. (1899).
Som skipets første kaptein ansettes
Just A. Johannessen, Ed, født 1864.
Han var nevø av kaptein Schrader,
som førte D/S «Hvaler».
Ruten blir nå delt mellom båtene slik
at D/S «Vesterø» får den indre og
vestre ruten, mens «Hvaler» fortsetter i den østre og ytre ruten.
«Vesterø» begynner ruten i Skjelsbosund, og videre om Hestehella og
Trolldalen til byen. Etter 1 år får den
en konkurrent, idet Trip 6 sette i fart
i Kjøkøysundet og til Ødegårdskilen
på Vesterøy.
Imidlertid blir Trip 6 kjøpt opp (for
å bli kvitt en brysom konkurrent),
pris kr. 20 500. Båten får tilbake
sitt gamle navn, D/S «Carl», og blir
reservebåt for Hvaler-selskapet.
Dermed kan den forholdsvis nye
D/S «Vesterø» hjelpe «Hvaler» i den
meget lønnsomme Strømstad-ruten
denne sommeren.

Vinteren 1901-02 blir hard og båten
får det vanskelig. Det blir nødvendig
å legge den opp. Post og varer blir
kjørt over isen. Selskapet vurderer
å selge D/S «Vesterø», men forslaget forkastes og det blir tatt opp et
mindre lån (kr. 20.000) for å styrke
likviditeten.
I 1904 får «Vesterø» lekk kjele og må
på verksted. Dette har sin årsak i for
lite vann på kjelen, og maskinisten
får skylden for dette. Han får derfor
nedsatt sin hyre til kr 100 pr mnd.
Etter dette blir det også opprettet
kjelefond for «Vesterø». Året etter
får «Vesterø» ny kjele innlagt ved
FMV. Ferdig innlagt kostet dette kr.
4 625.
Ved første verdenskrigs utbrudd i
1914 stiger kullprisene kraftig. Driften av kullfyrte skip blir fire ganger
så dyrt som før krigen. Liten vintertrafikk gjør da at «Vesterø» legges
opp i vintermånedene.
I 1919 får Hvaler-selskapet ny
konkurranse, idet et nytt selskap
(A/S Flink) kjøper og setter en ny båt
i fart på innsiden av Kirkøy. Dette
er M/B «Kirkeø». Imidlertid får
Hvaler-selskapet for 1918 et overskudd på kr. 23.000, og det deles ut
10% dividende. Men forandringer
kommer fort. Bunkers prisen stiger
nå ytterligere, og ved slutten av 1919
har de et akkumulert underskudd på
kr. 14.000. Ved generalforsamlingen
i februar 1920 var dette steget til kr.
18.000.
Det har nå kommet en ny skipper
ombord i «Vesterø» etter Just A.
Johannessen, som døde i mars 1920.
Det er Carl Magnusen fra Sand (Spjærøy) som nå er kommet ombord.
Han er gammel seilskuteskipper som

nå går over til damp og lokaltrafikk.
Høsten 1920 legges begge båter opp
og lyses ut for salg. Andre båter overtar ruten Fredrikstad-Hvaler.
Våren 1922 kommer «Hvaler» i drift
igjen. Men «Vesterø» trenger en
større reparasjon og kommer ikke
i drift før i november. Inntil videre
leier selskapet da D/S «Frank» for kr.
50 pr dag.
I 1923 utvider «Vesterø» med anløp
også av Brattestø. Imidlertid er det
dårlige bryggeforhold der, og det blir
skader på bauen, som stadig dunker
i stenene. Etter en tid blir anløpet
sløyfet p.g.a. de dårlige bryggeforholdene, og tas ikke opp igjen. Da
båten er på slipp om våren, får den
en større reparasjon i forstevnen.
I 1927 får «Vesterø» elektrisk lys
med batterier og lyskaster. Da året
er omme og regnskapet gjøres opp,
viser det et underskudd på kr. 10.700.
Våren 1928 og 1929 går alle tre båter
til Glommen, for reparasjon og
vedlikehold. Slepebåten D/S «Lyr»
tilhørende Einar Engebretsen leies
som erstatningsbåt. Den er sertifisert
for 80 personer. Det blir nå klart at
«Vesterø» trenger en større reparasjon. Dette legges ut på anbud, og
vinteren 1929/30 blir det foretatt en
stor reparasjon av «Vesterø» på FMV.
Hele brudekket og akterdekket skiftes. Nytt styrhus blir også satt opp «til
kr. 1.250». Nye trappeoppganger og
diverse forbedringer i innredningen
kommer også med. Alt i alt en omfattende reparasjon.
Denne vinteren er det M/B «Kirkeø»
som går i «Vesterø»s rute.
I 1930 kjøpes det enda en brukt båt
fra Sverige, til en utvidet rute på
Hvaler (D/S «Skjærhalden»). Dette
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gjør at «Vesterø» igjen kan hjelpe
«Hvaler» i den innbringende Strømstad-ruten. Våren 1931 går «Vesterø»
til Brevigs Verft i Halden for rep. og
vedlikehold. I 1932 får «Vesterø» og
«Hvaler» innstallert dampdynamoer
hver til en pris av kr. 1.500. Dette
skjer ved Nabbetorp mek. Verksted.
Etter dette skjer det ikke så mye med
«Vesterø», og den går i vinteropplag
vinteren 1935/36, og i mars 1936 går
den på slipp for deretter å gjenoppta
sin rute 1.april. Imidlertid får den
pålegg om å skifte alle kjelerørene før
neste sertifikatfornyelse. Men midt
i sommerruten brekker «Vesterø»
veivakselen. Man benytter da anledningen og tar kjelereparasjonen
samtidig. Dette utføres på FMV.
Slepebåten «Let» leies som erstatning
for kr. 15 pr dag, og båten bemannes
med «Vesterø»s mannskap. Da regnskapet for 1938 skal gjøres opp, viser
dette et underskudd på kr. 8.000,
til tross for tilskudd fra fylket og
kommunen. Sommeren 1939 brekker
igjen «Vesterø» veivakselen, og slepes
til FMV for reparasjon.
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Fordi det bare var 1 år siden forrige
skade, blir nå Veritas innleid som
nøytral rådgiver. Muligheten for
garantireparasjon blir vurdert, men
fører ikke frem. Konklusjonen er at
den forrige akslingen ikke ble rettet
skikkelig opp, og akselfabrikanten
fraskriver seg ethvert ansvar.
Som erstatning i ruten leies nå D/S
«Trip 5» til kr. 60 pr dag inkludert
fører. Selskapet holder bunkers og
øvrig mannskap. Kaptein Pedersen
har sluttet, og det er Knut Karlsen
som nå er skipper. Som følge av
de stadige driftsavbruddene med
gamle og nedslitte båter har selskapet
drøftet muligheten for anskaffelse
av nyere tonnasje. Ingeniør John
Johansen engasjeres for å hjelpe til
med tekniske detaljer. Tegninger til
ny båt med plass til 150 passasjerer
foreligger. Byggekostnadene vurderes
til ca.kr. 140.000 av FMV. Dette
er høsten 1939 og p.g.a. krigssituasjonen ute i Europa kan det ikke
skaffes materialer til ny båt med det
første. Ing.Johansen foreslår derfor å
modernisere D/S «Vesterø» med ny

dieselmotor. Undersøkelser omkring
dette blir gjort, og man festet seg ved
en 3 cyl. DEUTZ Diesel på 96 HK
(110 IHK). Innkjøpsprisen ligger på
kr. 24.500 fritt levert Fredrikstad.
Man antar da at båtens fart vil øke fra
8,5 til 10 kn. I styremøtet 10.oktober
1939 med påfølgende representantskapsmøte blir det vedtatt å gå inn
for disse planene.
For å finansiere moderniseringen av
«Vesterø» blir det opptatt et 1.prioritetslån på kr. 30.000 i Fredrikstad
Spareskillingsbank + et 2.prioritetslån på kr. 10.000 i Fredrikstad
Sparebank. Begge med pant i båten.
Kontrakten for ombygging til
motordrift blir inngått med
Glommen Mek. Verksted og undertegnet 22.desember 1939.
Vinteren 1940 ble lang og hard. Den
6.april brekker «Vesterø» propellakslingen i isen utenfor Hestehella, og
båten blir slept til Glommen Mek.
Verksted. Her går man straks i gang
med å rive ut det gamle dampmaskineriet til tross for at den nye
dieselmotoren ikke var ankommet

«Vesterø» ved Kjøkøy brygge

enda. Motorleverandøren meddeler
at p.g.a. krigshandlinger ute i Europa
vil den bli minst 1 ½ måned forsinket, men arbeidene går sin gang, den
nye motoren kommer på plass, og
14.juni går båten teknisk prøvetur.
En del innrednings- og malerarbeider gjenstår, og båten kommer ikke
i rute før 22.juni. Sluttregningen fra
GMV lød på kr. 42.089.
Måtte måles om
Etter at «Vesterø» fikk ny dieselmotor
var det foretatt så store forandringer
i innredningen at båten måtte måles
om. I det nye målebrevet som dateres
9.juni 1940 settes tonnasjen til 66.9
brt. og 32 nettotonn. Et nytt og
noe utvidet passasjersertifikat ble
også utstedt. Dette lød på 96 passasjerer i ruten Fredrikstad-Hvaler
og 140 passasjerer i ruten Fredrikstad-Kirkeøen, ikke vestenfor Homlungen fyr. (Dette siste hadde vært
110 tidligere). Dessuten ble båten gitt
tillatelse til leilighetsturer Fredrikstad-Strømstad med 96 passasjerer i
tiden 1.juni-31.august.

Krigen har også rammet Norge.
Dette betyr at det nå blir knapphet
på mange ting, også dieselolje. I og
med at «Vesterø» nå er ombygget
til motordrift, har selskapet nå to
motordrevne båter. Dette gjør at det
nå er behov for å sikre tilgangen på
dieselolje. Allerede tidlig på våren
lyktes det å sikre seg ca. 30 tonn, som
foreløpig lagres i en opplagt tankbåt,
M/T «Vilna». Senere på sommeren
anskaffes en oljetank som plasseres
i selskapets kullbinge på Bjølstad,
Kråkerøy. Dette kostet kr. 2.520.
Sommerens rute går uten særlige
problemer, men p.g.a. sløyfingen
av Strømstad-ruten, er nå årets
juli-inntekter sunket fra kr. 22.712
i 1939 til kr. 14.523 dette året. M/S
«Vesterø» og M/B «Kirkeø» skal nå
dele ruten mellom seg kommende
vinter, men det går ikke helt som
planlagt. På det åpne marked er det
ikke lenger dieselolje å oppdrive,
så det blir søkt myndighetene om
tildeling via Oslofjorden Trafikknevnd. Her foreslås det å bytte M/S
«Vesterø» med D/S «Skjærhalden»

for det kan fortsatt skaffes bunkerskull. Båten tar over ruten etter noen
reparasjoner, og «Vesterø» legges
opp 6.januar 1941 ved Sarpsborg
Mek. Verksted. «Vesterø» får nå et
lengere verkstedopphold, og kan
ikke sees i drift før i juni dette året.
I et styremøte 26.mai behandles
bunkersprisene. Dieselolje som året
før (1940) kostet 13.5 øre pr. liter,
koster nå 54 øre (1941). Kullprisene
har også økt betraktelig fra kr. 65 pr.
tonn, til kr. 100. Det blir utarbeidet
kalkyler over dette, og der er det
kullslukeren D/S «Hvaler» som kom
dårligst ut. Når styret får seg forelagt
disse tall, blir det ingen diskusjon.
«Hvaler» går rett fra verksted og
vårpuss i opplagsbøyen på ubestemt
tid. Sommerruten går nå med 3
båter. Medio august legges «Vesterø»
opp ved SMV og vinterruten deles
mellom «Skjærhalden» og «Kirkeø».
I julen 1941 legger isen seg atter i
Hvaler-skjærgården, og like over
nyttår 1942 må «Skjærhalden» gi
opp, og legges opp ved SMV sammen
med «Vesterø». «Kirkeø» holder ut
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noen dager til, men 17.januar fryser
den fast i Skjærhalden. «Hvaler» som
nå har brudt opplaget for å overta, gir
opp 25. januar, og legges nå opp ved
selskapets kullbod på Kråkerøy. Alle
fire båtene ligger nå i opplag, hele
februar og mars og fram til 16.april.
Da har den svenske isbryteren D/S
«Göta-Lejon» vært i Løperen og slått
opp råk. Samme dag skjæres «Vesterø» og «Skjærhalden» løs fra isen
opp i Glomma.
Selskapets båter blir også engasjert i
de store byggearbeidene tyskerne setter i gang på Kjøkøy. I løpet av våren
har det blitt inngått kontrakt med
firmaet A/S Hans Nilsen & Sønn om
å leie bort «Vesterø» fra 1.april (eller
når isfritt) for kr. 1.500 pr.måned
pluss alle utgifter til båtens drift. Etter
kontrakten gis det også anledning til
å bytte ut «Vesterø» med «Hvaler»
hvis ønskelig. Allerede 27.mai settes
«Hvaler» inn i Kjøkøyfarten, og nå
med Karsten Ødegård, Botnekilen
som kaptein. Han var sønn av kapt.
Nilsen på «Kirkeø». Båten frakter
folk og byggematerialer fra byen og
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ut til Kjøkøy, hvor det nå har blitt
satt i gang omfattende byggearbeider
for tyskerne. Kjøkøy fort blir etter
hvert et kjent begrep i lokalsamfunnet. Nå har trafikken tatt seg opp, og
etter forhandlinger med A/S Hans
Nilsen & Sønn, får selskapet benytte
«Hvaler» til hjelp i ruten lørdag kveld
og søndager. Ved sommerrutens
slutt 24.august legges «Kirkeø» opp i
Stafsengkilen, fordi det er knapphet
på dieselolje. 25.september 1942 blir
«Skjærhalden» tatt «in anspruch»
(rekvirert av tyskerne), og «Vesterø»
og «Hvaler» deler nå ruten mellom
seg, mens «Kirkeø» blir satt inn på
Kjøkøy, med Karsten Ødegård som
skipper.
Krigsårene bragte store inntekter til
selskapet, og det betales ekstra ned på
de forskjellige båters lån. Og 9.november 1942 er «Hvaler»s restlån
nedbetalt, og båten er gjeldfri. Likeså
i april 1943 er siste rest av lånet til
«Kirkeø» nedbetalt. «Skjærhalden»
fortsetter i indre Oslofjord. Selskapet
leier derfor D/S «Gressvik» for kr.
1.050 pr. måned, pluss driftskostnad-

er for den tid båten er på verksted og
pusses opp. Dette skjer denne våren
ved FMV. «Gressvik» fortsetter ut
sommerruten.
Midt i august ryker giret på «Vesterø»
og reparasjonen tar nesten 2 mndr.
I mellomtiden leies M/K «Snar» for
kr. 600 pr. uke pluss fri bunkers. I
styremøtet 16.oktober forteller regnskapsfører Jahren at all fast gjeld er
innfridd, alle fire båter er nå gjeldfrie.
Sommeren 1944 er et usedvanlig
driftsår for selskapet. Men i september kommer det problemer med å
skaffe dieselolje. Normalt forbruk har
lagt på 4000 liter i måneden, nå får de
bare tildelt 1000 liter pr. måned. Selskapet omarbeider da rutedriften slik
at «Vesterø» går 2 dager i uken, og
«Hvaler» 5 dager. De gode tider gjør
at det blir bygget nye brygger i Ed og
Urdal. Arbeidene blir utført vinteren
1944/45. «Skjærhalden» blir nå frigitt
og legges ut for salg. I januar 1945
selges «Skjærhalden» for kr. 10.000 og
dette kommer som en ekstra inntekt
på driften.
Utpå sommeren 1945 tar trafikken

seg ytterligere opp. «Hvaler» tar opp
den innbringende Strømstad-ruten.
Kapasiteten blir for liten, og selskapet sysler med tanken om en ny båt.
Glommen Mek.Verksted kommer
med tilbud på ny båt med kapasitet
på 160 personer, til en pris av kr.
175.000. Utpå sommeren 1946 leier
selskapet M/S «Myrvold» til hjelp i
helgetrafikken. «Vesterø»s mannskap
får prøvekjøre båten fordi denne er
forbildet for den nye fjordbussen
som nå er bestilt. Kaptein Karlsen på
«Vesterø» uttaler da at det er ønskelig
med lengere fordekk for lastingens
skyld. Dessuten kan det da bygges
lugar under. Slik blir det, og nye tegninger utarbeides, for det som senere
er kjent som M/S «Skjærhalden». For
sommeren 1947 leies M/S «Truls» og
M/S «Myrvold» til hjelp i ruten, slik
at «Hvaler» kan konsentrere seg om
Strømstad-ruten.
Det blir nå bestemt at «Hvaler» skal
moderniseres med ny dieselmotor
vinteren 1947/48. Arbeidene settes i
gang i september, og «Vesterø» overtar ruten til «Hvaler» i Løperen. Det
er Henry Gillerstedt fra Kilebrygga
som er skipper på «Vesterø» denne
vinteren, og Truls Lundestad er maskinist. Karlsen overtar «Truls» som
fører i den vestre ruten for «Vesterø».
I oktober er demonteringsarbeidene
kommet så langt at båten slepes fra
Ed til GMV. Det er «Vesterø» som
gjør denne jobben. Sommeren 1948
leveres den nye fjordbussen, og «Vesterø» får tilbake sin normale rute i
vestre Hvaler, med Knut Karlsen som
skipper.
Nå hører vi ikke noe om «Vesterø»
på en stund, men vi vet at ca. 1949/50
får båten ny skipper. Det er Jonas Jonassen fra Vesterøy som overtar. Han
har tidligere ført «Kirkeø» i den østre
ruten. Knut Karlsen overtar den nye
«fjordbussen», og fortsetter deretter i
bilfergene fram til 1964.
Vinteren 1954 legges «Vesterø» opp
2.januar, og passasjerene fra vestre Hvaler tilføres «Skjærhalden» i
Skjelsbu denne vinteren. Imidlertid får «Skjærhalden» motorhavari
2.november, så det ble «Akerø» som
utfører den vestre ruten fram til

8.februar. «Vesterø» gjenopptar så sin
rute fra 9.april. «Vesterø» som nå går
inn i sitt siste år i ruten på Hvaler, har
igjen byttet skipper. De to siste årene
er det Alf Iversen fra Vesterøy som
fører båten. Han hadde tidligere vært
billettør ombord.
Også vinteren 1955 frøs det til rundt
Hvalerøyene, men «Vesterø» går hele
vinteren. Men da båten kommer opp
på verksted om våren, for vårpuss
og reparajsoner, viser den seg å være
i så dårlig forfatning at det vil falle
uforholdsmessig dyrt å få fornyet
sertifikatene. Selskapet bestemmer
seg for å selge båten når sertifikatene utløper 22.april. Etter dette blir
båten lagt opp i Hestehella. Deretter
selges «Vesterø» til Elias Møgster i
Haugesund for kr. 20.000. Kjøpekontrakten dateres 13.juli 1955 og båten
skjøtes over 19.juli 1955. «Vesterø»
blir etter dette bygd om til lastebåt og
eksisterte videre i mange år, men fra
2001 som lystbåt. Båtens siste eier var
Freddy Lyngvær på Frøya. «Vesterø»
hugges i august 2011.
De som arbeidet ombord
Det er ikke så mye vi vet om de første
årene. Men da «Vesterø» innkjøptes
i 1899 ble Just A. Johannessen, Ed,
ansatt som kaptein. Han var sønn
av kaptein Schraders søster, og født
i 1864. Han var således bare 35 år
gammel da han fikk båten å føre.
Våren 1920 døde han plutselig, og
«Vesterø» fikk ny kaptein. Det var var
Carl Magnussen, Sand, som overtok.
Han er gammel seilskuteskipper,
som nå går over i damp- og lokalfart.
Ca. 1924/25 kommer hans nabo,
Knut Karlsen, Sand, ombord som
dekksmann eller styrmann. Også
han har vært ute med seilskuter i
sin ungdom. Ca. 1930 overtar Paul
Pederen kommandoen, og Karlsen
vet vi nå er styrmann ombord. Disse
tre bodde alle på Sand, og var nære
naboer. På den tiden var Sand også
ofte natthavn for båten. Ca. 1933 gikk
kaptein Pedersen fra borde. Nå blir
Knut Karlsen fast kaptein ombord.
I 1928 blir Marentius Arntzen fra
Basto fyrbøter ombord. Han står
på sin post til «Vesterø» legges opp

Knut E. Karlsen, Spjærøy.

høsten 1937. Marentius vikarierte
også på «Kirkeø» og «Skjærhalden».
Han ble senere den siste fyrbøteren
på D/S Hvaler hvor han sto ombord
fra 1/11-45 til 31/8-47. Knut Karlsens
svoger Johnny Johannessen, Sand, får
jobb som fyrbøter i 1938. Han står i
denne jobben til båten får dieselmotor i 1940. Etter dette er Johannessen
fyrbøter på «Skjærhalden» fram til
høsten 1942, da båten legges opp for
vinteren. Så er han dekksmann på de
andre båtene en tid
Da «Hvaler» legger inn dieselmotor
vinteren 1947/48, er det «Vesterø»
som løser av i ruten i Løperen. Denne
vinteren er det Henry Gillerstedt
som fører «Vesterø» og Truls Lundestad, Asmaløy, er maskinist, og
Arne Arnesen fra Botne er dekksmann. I 1949 går Knut Karlsen over
på «Skjærhalden», og Jonas Jonassen
overtar «Vesterø» som kaptein. Nå
kommer også Alf Iversen, Hesthella,
ombord som billettør. Jacob Bankerød fra Dypedal blir maskinist.
Ca. 1952/53 slutter Jonassen og Alf
Iversen får båten å føre. Billettør
blir nå Wilhelm Jonassen, Utgård. I
1952/53 er Anker Henriksen, Vesterøy, maskinist. Deretter Leif Eriksen
fra Skjelsbo. Det siste året båten går i
rutefart er Andreas Sandvik fra Vesterøy billettør ombord.
Etterskrift:
Maskintelegrafen til «Vesterø» fra
tiden med dampmaskin er bevart. Vi
kjøpte den fra familien Møgster, og
den er nå i Stiftelsens eie.
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Demokraten-artikkel
lørdag
23 april 1955
(Fredag 22. april
1955)

.

Eportasje fra ”Vesterø”s siste rutedag. (Fredag 22 april 1955)
SCANNET, TEKSTGJENKJENT OG
KONVERTERT TIL WORD AV
SVEIN STENSVIK
DES. 2017

Siste passasjer og siste kolli er kommet
i land på brygga i Papperhavn. Og
dermed er «Vesterø´s» nesten 60-årige
tjeneste i trafikken Fredrikstad-Hvaler slutt. Mannskapet tar oppstilling
på dekket for fotografering. Fra
venstre: Andreas Sandvik, Wilhelm
Jonassen og skipsføreren Alf Iversen.
Demokratens medarbeider reiste med
på båtens siste tur i går ettermiddag
og kåserer nedenfor om turen.
I går gikk «Vesterø» sin siste tur som
rutebåt. Dens tid er omme, skipskontrollen forlanger så vidt omfattende
reparasjoner at det vil bli for dyrt for
selskapet. Så nå skal den selges.
Men overflødig kan den i alle fall
ikke være, sier man seg sjøl, når
man ser den ligge klar til avgang fra
Hvalerbrygga. Sekker og kasser, esker
og alle slags andre kolli. Styrhuset
faktisk omringet av gods. Det vesle
fordekket ryddet. Det skulle gi plass
til en ku.
Dette med kua var kanskje en større
sensasjon enn at rutebåten gikk sin
siste tur. For det er år og dag siden
båten hadde med en ku til Vesterøy.
Derimot har den hatt med svært
mange fra øya. Jord-bruket er i
avgjort tilbakegang, for ikke å si i
forfall. Man kan vandre over store
strekninger av Vesterøya uten å finne
så mye som et mål jord som er høstpløyd. Det ser ut som om det hele
utvikler seg til å bli bare gressganger
mellom de mange pene og velholdte
husene.
Men nå kom det virkelig en ku den
veien. En pen liten rødkolle, som
strittet imot da Kolbjørn Bøckmann
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Siste passasjer og siste kolli er kommet i land på brygga i Papperhavn. Og dermed er ”Vesterø”s
nesten 60-årige tjeneste i trafikken Fredrikstad-Hvaler slutt. Mannskapet tar oppstilling på dekket for
fotografering. Fra venstre: Andreas Sandvik, Wilhelm Jonassen og skipsføreren Alf Iversen.
Demokratens medarbeider reiste med på båtens siste tur i går ettermiddag og kåserer nedenfor om
turen.
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Den som kan fraskrive seg ethvert ansvar nå er gamle ”Vesterø”. Den ligger i dag i oplag i Hestehella.
Mens Alf Iversen gjør klar motor-ferja ”Tangen” som begynner i dag. Og mens Hans Johansen
debuterer med den nye bussen.
rf.

Neste brygge er Bukta på Papper.
Jeg skjønner dere gjerne vil beholde
jo si at det gjelder det daglige brød. 		
Båten runder
Seiløy,
med
det
bekoss,
ropes
det
fra
båten.			
			
Scannet, tekstgjenkjent og konvertert til Word av Svein Stensvik . Des.2017
jente Fredagshølet og med utsyn
		
Det som imidlertid faller sterkest i
rett inn Oslofjorden, og så dukker
Ja, sier en frue på brygga til oss. Jeg
øynene på en besøkende er to ting:
Hvalers mest idylliske lille anløpsted
vet ikke hvordan det skal gå her
de rent utrolig smale veiene, som
opp. Det er trangt mellom anløpssted
når vi mister båten. Vi er ikke vant
snor seg overøya og den ualminnelig
og buer, men folk kommer dukkende
til å måtte kjøre kilometertervis til
trange og vanskelige plassen på omopp man skjønner nesten ikke hvor
Hestehella, og der vil vi få ventetid
lastningsbrygga Hestehella. La dette
fra og innerst i klova står døra åpen
på brygga, mens bilen henter andre.
være en trøst for gamle avdankede
til melkeutsalget, der spann ved
På hjemtur kanskje det ikke blir plass
«Vesterø» at man skal måtte trekke
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fram alle dens miserable særegenspannet fra Fredrikstad Meieri.
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Her må man hente varene for transNei, det var ingen høytid over
mot byen, være rettferdig mot ruteport bort til butikken.
«Vesterø´»s siste rutedag. Den hadde
selskapet og føye til at det er båten
Det kommer av at butikken som
en travel dag og gjorde god nytte
som har nådd aldersgrensa og at
leverer ut melk ligger lenger oppe,
for seg. En viss vemod kunne man
det man kan stille i stedet er arvtagforklarer en lokalkjent oss, mens den
saktens merke hos enkelte, men
ere, som ennå har mange alvorlige
samme prosessen med melkespann,
mere merkbar var mistroen til de nye
barnesykdommer foran seg.
kasser og pakker går sin vane gang.
ruteplanene. De blir i alle fall ikke
Den som kan fraskrive seg ethvert
Her kommer det melk og grønnmøtt med noen begeistring.
ansvar nå er gamle «Vesterø». Den
saker, som folk kjøper på butikken,
Den første umiddelbare følge av
ligger i dag i oplag i Hestehella.
mens jordflekkene gror igjen og kuruteomlegginga hørte vi om i butikMens Alf Iversen gjør klar motor-ferene blir sendt til slakteren. Bortsett
ken i Papperhavn: Der måtte man få
ja «Tangen» som begynner i dag. Og
fra kua til Nordenga da.
søndagsbrødet i går, fordi det ikke
mens Hans Johansen debuterer med
Alt er unnagjort og båten skal gå.
er plass til noen brødkasse i den ruteden nye bussen. rf.
Folk glemmer å hive løs trossa..
bilen som kjører i dag! Så da får man
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ÅRSMØTE 2021
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Kjære medlemmer. Som kjent så
innkalte vi til årsmøte i desemberutgaven 2020 av vårt informasjonsblad.
Og, som dere også vet, så har vi
hatt en pandemi det siste året
som har forstyrret oss hva større
ansamlinger angår. Og det gjelder
også årsmøter.
Vi har utsatt dette årsmøte to
ganger via sosiale medier, og nå
er vi så langt ut i året at vi har
valgt å trykke opp alle årsmøtepapirene i dette bladet. Vi ser oss
ikke i stand til å avholde et fysisk
årsmøte denne gang. Selv om vi
har eget organisasjonsnummer så
er vi, som forening, ikke pålagt å
levere regnskap til Brønnøysund.
Vi velger derfor en light versjon
som vi håper dere som medlem-
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mer godtar. Vi vil altså denne
gang nå alle våre medlemmer. I
istedenfor de ca 50 som trofast
møter opp årlig på våre årsmøter.
I de påfølgende sider vil dere
finne årsberetningen, regnskap og
revisjons beretning for 2020. Til
årsmøtet som vi skulle hatt i mars
måned var det ikke kommet inn
noen forslag.
Valgkomiteens forslag til nytt
styre ligger også ved.
Vi håper at dere leser igjennom
årsmøtepapirene og gir oss en tilbakemelding, hvis noe er uklart,
innen 15. juli 2021 på E-post til
per-aria@online.no.
Styret har i 2020 bestått av:
Leder Per-Arild Andersen.
Valgt for to år.
Nestleder Rino Kristiansen.
På valg.

Sekretær Steinar Haugsten.
På valg.
Kasserer Hans Amund Lunde.
Valgt for to år.
Styremedlem Tom Bart Hansen.
Valgt for to år.
Stiftelsens representant Knut
Alnæs. Ikke på valg.
Valgkomiteens innstilling:
Viseformann Rino Kristiansen.
Gjenvalg 2 år
Sekretær Steinar Haugsten. Gjenvalg 2 år
Revisor. Velges hvert år.
Gunnar Olsen Tiben. Gjenvalg.
Valgkomite. Velges hvert år.
Tore Haraldsen. Gjenvalg
Ole Torp. Gjenvalg

Årsberetning 2020 for
D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har
siden årsmøte 26. februar 2020 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
2020 hvorav 1 digitalt.
Koronasituasjonen har gjort 2020
noe spesiell hvor særlig dugnadsarbeidet er blitt sterkt redusert.
Også de fleste arrangementer som
Venneforeningen deltar i er blitt
avlyst i 2020, slik som Eplefestivalen
på Hvaler med flere. Venneforeningen har overtatt ansvaret fra
Stiftelsen om salg av effekter.
I 2020 har Styret hatt flere møter
med prosjekt Sjøreisen som er et
kommunalt prosjekt som markedsfører gamle og nye sjøveier til
Fredrikstad og Hvalerøyene. Styret
har sagt opp avtalen med tidligere
regnskapsfirma om innkreving av
medlemskontingenten og inngått
avtale med et nytt hvor vi gjør mye
av arbeidet selv. Det spares det mye
penger på.
I 2020 har styret arbeidet med
oppdatering av vår hjemmeside og
facebookside.
Arbeider på båten i 2020.
De fleste i dugnadsgjengen er
medlem av Hvalers Venner. Som det

fremgår av vedtektene er
Venneforeningens formål å bistå
Stiftelsen i dens arbeid med å
restaurere Hvaler. Styret i Stiftelsen
står ansvarlig for gjennomføringen
av restaureringen med bistand fra
Venneforeningens medlemmer.
Fra nedstengingen i mars har
dugnadsarbeidet blitt sterkt redusert.
Dugnadsarbeidet har blitt utført
enkeltvis på båten og i bua, lageret
på Bjørneby og i vaktmesterboligen.
Dette har naturlig nok forsinket
fremdriften av båten, men det har
blitt utført betydelig arbeid også i
2020.

Stiftelsen er godt i gang med planlegging og forberedelser for drift av
Hvaler hvor Hvalers Venner er med i
de ulike arbeidsgruppene.

De viktigste arbeidene er:
• Bygging av benker langs
skutesider på fordekk, akterdekk 		
og midtsalong
• Gjort ferdig nødstyringssystemet
• Montert luftelyrer for maskinrom
• Påbegynt arbeid med ny 		
manøversøyle.
• Laget nye sjøvannsinntak ved 		
slippsetting
• Malt hele båten på nytt utvendig 		
ved slippsetting
• Livbåtene og livbåtkassene er blitt
malt
• Det praktiske dugnadsarbeidet er
anslått til ca. 3600 timer

Økonomi
Medlemskontigenten utgjør 172000
kr i inntekter som tilsvarer 485
betalende medlemmer, mens trykking og utgivelse av avisa utgjør den
største utgiften på ca. 60.000 kr.
Venneforeningen har bidratt med
350 000 kr til Stiftelsen i 2020

Annet arbeid
Stiftelsen har inngått leieavtale med
Fredrikstad kommune om bruk av
den gamle vaktmesterboligen som
landbase og kontor. Hvalers Venner
har bistått med innvendig oppussing, som er et betydelig arbeid, mens
Fredrikstad kommune står for det
ytre vedlikeholdet. Det ble søkt om
tilskudd fra Sparebankstiftelsen til
innvendig oppussing, men vi nådde
ikke opp denne gangen.

Avisa/informasjonsarbeid
Også 2020 er det laget 2 aviser, et
sommernummer og et julenummer.
Avisa har en egen redaksjonskomite,
utgått fra Venneforeningen, som
har ansvar for innhold, trykking og
utsendelse. Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 725
eksemplarer. Hvalers Venner er aktiv
på facebook og websiden hvor det
legges jevnt ut info om vår aktivitet.

Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 614
medlemmer og 19 andelshavere og
88 forretningsforbindelser.
Det lages for øvrig til en fyldig årsrapport til fra Stiftelsen som ligger
på vår hjemmesider og facebook
hvor man kan lese mer i detalj om
hva som har skjedd i 2020.

Fredrikstad 10. mai 2021
Per-Arild Andersen, Leder		
Rino Walther Kristiansen,
Nestleder		
Hans Amund Lunde, Kasserer
Steinar Haugsten, Sekretær		
Tom Bart Hansen, Styremedlem		
Knut Alnæs, Representant Stiftelsen
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Bilder fra 50 og 60 tallet
Fredrikstad 1952 -1953.
Dette bildet er tilnærmet
lik slik MS Hvaler vil se ut
bortsett fra de firkantede
«bussvinduer» som er erstattet
av runde ventiler.

1959-06-10 Bilde utlånt av
Ulf Hjardar. Her kvitteres det
for varer som skal ombord til
kjøpmenn på Hvaler. 10. juni
var en onsdag det året og
turistsesongen var nok ikke
helt startet. Og dessuten
startet Hvalerfergen I opp
forbindelsen mellom Tangen
og Reveholmen det året. Som
man ser er postflagget på
plass. Var nok en del post til
Hvaler den gang.

Kaster loss i Fredrikstad på
60 tallet en gang, legg merke
til nytt styrhus.
Fra venstre dekksmann med
trosse Gunnar Langkasa,
I midten Styrmann Berg,
Maskinist Bernhard Arntzen.
I styrhuset Lorang Einarsen.
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Det var ikke bare sommer, sol og badegjester i Hvalers historie. Hvaler var en helårsbåt som sørget for
at mennesker kom seg frem og tilbake til Fredrikstad. Og som fraktet nødvendige varer til øyene og
frukt og grønnsaker til byen. Og det var mange harde isvintere som måtte overvinnes. Se for øvrig
historien av Anne Marie Liljebjelke på side 14. Bildet er fra 1969 som var en av de siste isvinterne.
Hvaler brøyter is utenfor Ødegården på Vesterøy.

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 2020 viser
tallene fra Norsk Tipping at vi
mottar ca. kr. 89.302,- 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”:
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.
33

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 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
2021! 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:
Bidragsyter

Tiltak som støttes

JOTUN A/S

Gratis malingprodukter

Selbak Blikkenslagerverksted

Brannsikring

Gaveforsterkningsordningen

Diverse arbeider

227000

Glomma Pall

Brannsikring

50 000

Berg Sparebank

Oppheng livbåter/ankere

136 000

Fredrikstad kommune

Oppheng livbåter/ankere

12 000

Viken fylkeskommune, tilskudd fra statsbudsjettet

Ferdigstillelse restaurering

Hvaler kommune

Støtte til automatisk varslingsanlegg

6000

1.000.000

Styret i Stiftelsen D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers venner

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å ta vare

D/S Hvalers venner har som sin viktigste oppgave

på, og gjenskape verdier knyttet til vår unike
kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten
”Hvaler” er stiftelsens første og viktigste oppgave.

å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette og det jobbes med andre inntektsbringende tiltak. Sammen med Stiftelsen organiserer og
utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.

Styret i Stiftelsen består for tiden av følgende
medlemmer:
Knut S. Alnæs, styreleder
Eine Wiklund, styremedlem
Jan Arntzen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Kåre Davidsen Hjelle, styremedlem
Bjørn Sandhaug, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem

STIFTELSEN D/S HVALER
Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 957 62 251
www.dshvaler.no
Bank nr. 1000 14 12952

Styret i venneforeningen består for tiden av
følgende medlemmer:
Per-Arild Andersen, leder
Rino W. Kristiansen, nestleder
Steinar Haugsten, sekretær
Hans Amund Lunde, kasserer
Tom Barth Hansen, styremedlem
Knut S. Alnæs, stiftelsens representant

D/S HVALERS VENNER
Postboks 907, 1670 Kråkerøy
Telefon 908 24 583
www.dshvaler.no
email: post@dshvaler.no
Bank: 1111.10.06638
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