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Krengeprøven er
gjennomført!

Anton Gjelsvik fra Multi Ship Consulting
gjennomførte krengeprøven 13.10.2021.
Til stede fra Sjøfartsdirektoratets Oslo-kontor var
Benedicte Gudjonsson som «besiktiget» at det
hele gikk forskriftsmessig for seg.

HUSK
medlemskontingenten 2022.
Giro ligger heftet inne i bladet!

«Et stykke unik kystkultur» og
«et unikt fartøyvernprosjekt»
Da Norsk Forening for Fartøyvern avholdt sitt årsmøte i Fredrikstad i oktober, ble fartøyvernprosjektet HVALER tildelt «Hedersprisen Årets fartøy 2021». Prisen er en anerkjennelse for «særdeles
godt arbeid og (som) et fremragende eksempel på norsk fartøyvern». Det gjør godt å høre at vår
nasjonale forening på vegne av sine 190 medlemmer kommer med en slik hedersbevisning. Og
mange var det, som tok turen innom Isegran og kom om bord hos oss før de reiste hjem.
Vårt fartøyvernprosjekt er
naturligvis kostnadskrevende. Vi
bevarer et sentralt kulturminne
for ettertiden. Vi er 40 personer
som bruker vår tid uten å motta
noen form for godtgjørelse, år
etter år. Men slik er det over hele
landet, det er ikke spesielt for
HVALER! For mange er det flott
for helsa å ha dugnaden hver uke.
Sosialt, hyggelig, fysisk innsats.
Det er sunn og meningsfull aktivitet. Men nå går vi mot 30 års
innsats, og ca 200.000 dugnadstimer! Det er for lenge. Nå viser
det seg at elektroarbeidene blir
betydelig mer kostbare enn antatt.
Så vi søker (faktisk med tungt
hjerte!) Viken fylke om midler
fra Statsbudsjettets post 75 enda
en gang. Men disse pengene skal
deles på alle landets fartøyvernprosjekter. Det blir ikke mye på
hver, noen får ingen ting! Den
skal gi støtte til frivillig innsats
fra flere tusen dugnadsarbeidere
kysten rundt! Spørsmålet blir om
vi ønsker å oppleve vår flytende
kulturarv i fremtiden? Vil vi sørge
for at våre barn og barnebarn ved
selvsyn kan se hvordan det var?
HVALER er eneste gjenværende passasjerskip i fart på hele
Østlandskysten som er bygget på
1800-tallet. Det sier sitt!

Hei politikere! Dere MÅ fylle
på post 75 og de andre postene
som skal sørge for at maritimt
tradisjonshåndverk ikke går helt
i glemmeboka. Så «verneflåten»
blir vedlikeholdt og kan seile også
i fremtiden! Vi er helt avhengig av
håndverkere i framtida som kan
sine ting. Ellers startes turen mot
forfall, kanskje party-båt en periode, og spiker til slutt. Vil vi det?
Eine Wiklund og Jan Arntzen
har begge vært styremedlemmer
i Stiftelsen D/S Hvaler siden
oppstart 1993. De har gjort en
formidabel jobb gjennom alle
år og sterkt bidratt til vårt fartøyvernprosjekt. Nå har de trukket seg ut, og Lars Morten Nilsen
og Svein Erik Scheele er kommet
inn. Vi retter en stor takk til Eine
og Jan. Og vi ønsker våre to nye
styre-medlemmer velkommen!
Sammen går vi mot en nye spennende tid med drift av HVALER
som passasjerbåt.
Vi gleder oss stadig over gode
bidrag både fra lokale virksomheter, enkeltpersoner, og våre
faste støttespillere som bl.a.
JOTUN. En ny «vri» opplevde vi
da et av medlemmene i Hvalers
venner fortalte sine innbudte
gjester til sitt 70-årslag, at i stedet
for å «gi gaver til en som har

alt», kunne de sende en gave til
HVALER! Det ble en fin støtte til
anskaffelse av navigasjonsutstyr!
Så fikk vi en utrolig flott førjuls-gave: Da Øyvind Lind i
Torsnes Eiendom kjøpte Hvaler
båt og fergeselskap, fulgte arkivet
med. Nå har han overlatt alt til
Stiftelsen. Vi har derfor nå alle
styreprotokollene tilbake fra den
spede begynnelse i januar 1892,
noen gamle brev, og en del annet
skriftlig materiell! Dette motiverer oss, det er spennende, for
det gir oss muligheten til større
forståelse av vår nære fortid,
hvordan man tilpasset seg sin
samtid opp gjennom forrige
århundre.
For oss er dette som en skatt å
regne, og gjør både båten HVALER og vårt fartøyvernprosjekt
til et om mulig enda mer unikt
stykke kystkultur.
Vi ønsker alle medlemmer i Hvalers venner, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere en
riktig god jul, og et godt nytt år!
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Informasjonsbladet 23 år!
TEKST: PER-ARILD ANDERSEN

Så har vi klart å få ut informasjonsbladet til jul i år også.
Denne utgaven er den 50. i rekken! Ja du leser riktig. 23 år og
49 utgaver har det blitt, pluss et 10 års jubileumsnummer i
2003, til Stiftelsen.
Den første utgaven av bladet var på 2 sider (et A4 ark) og den
du nå sitter å leser er på 36 sider.
Når jeg nå sitter og blar igjennom tidligere utgaver så ser jeg
at vi har vært veldig lojale til budskapet som i den første utgaven var til våre medlemmer. Det var en av mange visjoner
den gang. Jeg sakser fra den første utgaven:
«FOR 50 ÅR SIDEN»
«18. februar 1948 ble «Hvaler» igjen satt i drift etter å ha fått
installert ny dieselmotor. Den gamle dampmaskinen med
kjele var tatt ut. Det frigitte kjelerommet ble sammen med
lasterommet omgjort til en romslig forsalong. Den gamle forsalongen ble dermed frigjort til innredning av nye lugarer til
mannskapet. Bysse og skipperlugar ble også flyttet ned forut,
slik at dekkshuset midtskips ble helt frigitt til passasjerer.
Stiftelsen D/S Hvaler og støtteforeningen D/S Hvalers
Venner har som mål å bringe båten tilbake til dette arrangementet.»
Og dette arrangementet er slik du ser det ombord i dag. Ikke
restaurert, men konstruert og bygd opp etter bilder og sannhetsvitner. Og vi har, i sannhet, vært lojale mot de som startet
dette prosjektet. Ta deg en tur ombord og se selv.
Tilbake til informasjonsbladet vårt. Det har økt i sideantall og
det favner i dag mer variert stoff enn tidligere. Vi har skrevet

mye om fartøyvern opp igjennom årene og vi har snart
dokumentert hele Hvaler selskapets historie om de gamle
båtene som var i fart rundt holmer og skjær fram og tilbake
til Fredrikstad. Og for ikke å snakke om dagboka til Schrader
som dokumenterer Strømstadturer, fotballturer, Sanitetsforeningsturer m.fl. Og Eine Wiklunds historier om folk og
steder tilknyttet Hvalerbåtene. Er ikke dette lokalhistorie så
vet ikke jeg. Når dette sies så må jeg jo innrømme at mye av
dette også står i annen lektyre som er utgitt lokalt. Ulf Jardar
for eksempel har jo bidratt til det med sine bøker og hefter.
Men, vi har samlet det som har tilknytning til MS Hvaler.
Og våre egne medlemmer i dugnadsgjengen har bidratt med
detaljtegninger under restaureringen som er vist i bladet
opp gjennom årene. Og forklart konstruksjonene av disse.
For ikke å snakke om de som har bidratt til å skrive om
restaureringen i hvert nummer. Og dokumenert med bilder.
Bildearkivet er et kapittel for seg så det får vi skrive om en
annen gang. Vi må vel snart ha et par tre tusen bilder som
dekker dugnad og restaurering.
Jeg slår derfor et slag for en 23 åring med 50 års?
(Les 50 utgaver) erfaring som har bidratt til å synliggjøre det
prosjektet som en fem seks entusiaster startet med i1993.
Og hvis noen vil skrive en bok om restaureringen av MS
Hvaler finner man et meget godt grunnlag i disse avisene
pluss årsrapporter som Stiftelsens leder skriver hvert år.
Noen som tar utfordringen?
Informasjonsbladet ønsker alle sine lesere, og mange av dere
har vært med i alle disse 23 år, en fredelig jul og et godt nytt år.

Redaksjonen ønsker alle en riktig
GOD JUL!
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Urnenedsenkning
ved Strømtangen
Den 20. september var dagen kommet da vi skulle senke John Eugen Arnesen sin urne ved
Strømtangen. En avtale vi gjorde med han for fire år siden. Vi var 20 personer som ble
hentet av MS Olava på Isegran. Det var familie, venner, naboer og fem personer fra
Stiftelsen D/S Hvaler.
Det ble en høytidelig og vakker seremoni med en tale av hans grand nevø som hadde
kommet fra Bergen med familien for å delta. Solen skinte og havet lå speilblankt. En fin og
verdig avslutning på et langt liv og en fin person som vi fikk et veldig godt forhold til.
Nedenfor er gjengitt nekrologen som sto i Fredrikstad Blad i sommer.
John Eugen Arnesen (95 år) er død.
Ikke uventet mottok vi beskjeden
om John Eugen Arnesen sin
bortgang den 2. juli. Han døde
fredelig i sitt hjem, med sine folk
rundt seg.
Vi ble kjent med John Eugen
i 2016. Det kom helt overraskende på oss at han den gang
donerte en del kroner til MS
Hvaler. Og etter hvert forsto vi
jo hvorfor han gjorde det. Han
var sjømann i store deler av sitt
yrkesaktive liv, og han var veldig
opptatt av arbeidene vi har gjort
med «Hvaler», og at båten skal bli
satt i drift. Disse pengene ønsket
han skulle være en reserve for oss
når vi går våre første turer. Han var
innstendig glad for å kunne vise oss
at han satte sånn stor pris på at vi
ønsker å bevare båten, og fremme
verdier han mente den symboliserer. Han mente det er så alt for lite
av skip, ja fra hele vår arv fra forrige
århundres maritime kystkultur som
er blitt tatt godt nok vare på. Han
ønsket å være med å gjøre noe med
det. Det er vi veldig takknemlig for.
Selv hadde han reist med «Hvaler» under krigen. Han var da en
periode i 1944 tvangsutskrevet til
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arbeidstjeneste av tyskerne til Kjøkøy
Fort. Før han flyktet til Sverige og derfra
kom han til Liverpool. Der ble han hyret
på jageren KNM Stavanger.
Da vi besøkte John Eugen første gangen
for å takke for pengestøtten, forsto vi
at han hadde en forkjærlighet for den
lokale kulturhistorien totalt sett. Hans
forfedre kom fra Borredalen og hans
oldefar var selveste Arne Borredalen.
Men selv vokste han opp ved elva i 20
– 30 årene og likte å fortelle om skutene
og Trippebåtene. Og som guttunge var
han med på å fylle seilskutene med sten

fra tegleverkene. Selv bodde han
nå i barndomshjemmet ved Valle
brygge og mente at også
bryggene langs elva skulle bevares
mer.
Hvorfor fikk vi så god kontakt
med ham? Jo, i tillegg til bevaringsinteressen hadde vi også den
samme humoren. Disse to ting
forener. Og når han var på besøk
hos oss på Isegran for å se på
restaureringsarbeidet eller på
årsmøtet til venneforeningen i
2019, fikk han god kontakt med
dugnadsgjengen.For 14 dager siden
fikk vi besøkt John Eugen en siste
gang. Selv om han var sengeliggende hadde han både humøret og
«glimtet i øyet» i behold. Vi pratet
om hvor langt restaureringen var
kommet og hvordan vi lå an til
sertifisering. Og ikke minst om
avtalen vi har med ham og som vi
skal oppfylle så snart vi er i drift.
John Eugen vil bli savnet som gode
venner blir, og vi ønsker fred over
hans gode minne.
Stiftelsen D/S Hvaler
Knut Alnæs
Stiftelsen D/S Hvalers Venneforening
Per-Arild Andersen

Dugnaden høsten 2021

På slipp.

AV STEINAR HAUGSTEN

«Du skulle bare hør’n hvis motor’n ville
gå»
Jeg avsluttet min artikkel om dugnadsarbeidet i vårt forrige nummer med at
vi gledet oss til at maskingjengen kan
starte motoren høsten 2021.
Så det var en spent gjeng av dugnadsfolk, ikke bare maskingjengen, men alle
som vi andre som jobber med båten,
som møtte opp på til den store begivenheten. Men i likhet med mange andre
prosjekter og arbeid på Hvalerbåten
gikk det ikke helt som det skulle. Etter at
pressluftflaskene og diesel var fylt opp,
ga vår kjære motor fra seg kun et lite
sukk og ville ikke starte til tross for, etter
hvert, flere forsøk. Og for å gjøre en lang
historie kort har maskingjengen med
tilhørende innhentet ekspertise stått på
dag og natt for å finne ut av mysteriet.
Etter hvert viste det seg at dieselpumpa,
som hadde vært til service hos et spesialfirma, var satt sammen feil. så når vi
får denne tilbake prøver vi igjen. Vi har

full tiltro på at maskingjengen også fikser dette.
Så ved siden av en del
sluttarbeider i maskinen og
nye rørgjennomføringer har
Rolf Olsen er en nyttig mann for oss.
maskingjengen hatt nok å
Som vi har skrevet før er vi nå i sluttjobbe med i høst.
fasen av arbeidet før vi kan gjennomføre
Ellers er dugnadsarbeidet i full drift
vår første prøvetur før sommeren 2022.
igjen i høst etter korononanedstengPå livbåtdekket er voggene til livbåingen. Vi er nå alle mann på jobb
tene montert, livbeltekasse er satt opp
igjen og høsten har som vanlig vært
og fundamentene for redningsflåtene
travel. Båten har på nytt vært på slipp
skrudd fast.
hvor hele båten har blitt malt på nytt
I styrhuset både males det, føres frem
og bunnstoff er påsmurt. Gammel
elektriske kabler og klargjøres for alt
ventil for kjølevann under vannlinja fra
av navigasjonsinstrumenter som nå er
hjelpemotor er sveiset igjen og ny ventil
kjøpt inn. En tilpassing av nytt elektronover vannlinja er laget. En slippsetting
isk i utstyr i en vernet båt har krevd ett
krever mye planlegging og koordinering
tett samarbeid med både fylkesslik at arbeidet gjøres effektiv og raskt.
konservatoren og sjøfartsdirektoratet.
Kåre Hjelle har hatt ansvaret for denne
Arbeidet med manøversøylen, som vi
jobben.
skrev om i forrige nummer, er snart
Vi har hatt besøk av Sjøfartsdirektoratet
ferdig for montering.
hvor det er gjennomført såkalt krengeSnart ferdig er vi også med montering
prøve som skal måle båtens stabilitet. I
av dører, dørholdere og stoppere, noe
skrivende stund har vi ikke fått resultasom blir riktig vakkert
tet fra denne kontrollen.
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Kåre Hjelle hadde ansvaret for slippsettingen men gjør også mange malerarbeider.

Malingsarbeider er et kontinuerlig
arbeid på en båt som Hvaler, både på
nye materialer og innredninger, men
også på gammelt som trenger noen nye
strøk. Skorsteinen har fått noen nye
strøk av gult, blått og hvitt og luftelyrene
er blitt røde innvendig slik de opprinnelig var.
Fordekket og brodekket er blitt skrapet
og oljet på nytt og akterdekket står igjen
å olje.
Elektrikerarbeidet, som utføres av ALelektriske, er en omfattende og kostbar
jobb i en båt som Hvaler. Løsninger
og montering, valg av materialer skal
være godkjent både av riksantikvar og
sjøfartsdirektorat, noe som både tar
tid og blir kostbart. Nødstrøm til ulike
installasjoner er ferdig, hovedskapet
er ferdig og det meste i maskinrom er
ferdig. Men mye elektrikerarbeid gjenstår og vi mangler i dag finansiering til
sluttarbeidet. Det håper vi at vi får ved
neste års søknader om midler.
Som nevnt tidligere har Stiftelsen fått
tilgang av kommunen til Kollen, den
gamle vaktmesterboligen på Isegran. En
egen gruppe utgått av dugnadsgjengen
har tatt fatt på restaureringsarbeidet
med bygget, hvor en del rørleggerarbeid
og malearbeid er gjennomført.
Hvis vi til slutt tar med den årlige øvelsen med å dekke til båten hver høst og
så ta ned både presenning og stillaser til
våren igjen er vel mye av dugnadsarbeidet denne høsten redegjort for.

Thor Christiansen og Hans Martin Jarmund har sørget for at livbåter, livbelter og
redningsflåter sitter trygt fast på livbåtdekket.

Andre Iversen fra AL elektriske har utført store deler av det elektriske arbeidet ombord
på «Hvaler».

Leder av Stiftelsen D/S Hvaler og leder av Stiftelsen D/S Hvalers venner er fornøyd med
resultatet så langt.
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Sjøfartsdiretoratet gjennomførte krengeprøve ¨på båten. Maskinistgjengen flyttet 200 lites fat fra side til side.

Anton Gjelsvik fra Multi Ship Consulting gjennomførte krengeprøven 13.10.2021. Til stede fra
Sjøfartsdirektoratets Oslo-kontor var Benedicte Gudjonsson som «besiktiget» at det hele gikk
forskriftsmessig for seg.
Dugnadsgjengen bisto underveis
med håndtering av 4 stk 200 liters
fat med vann til anviste områder
på fordekket. Metode og utførelse
av prøven er i etterkant godkjent.
Måledata og
stabilitetsberegninger utført av
Anton Gjelsvik, sendes
primo desember til vurdering hos
Sjøfartsdirektoratet. Anton, som
er en meget erfaren fagperson
på området, oppfatter HVALERs
stabilitet som svært god, når han
nå vurderer beregningene han
har gjort opp mot stabilitetskrav
som er gjeldende for skip som har
tillatelse til fart i opp til 2,5 m.
signifikant bølgehøyde.
På grunn av strenge krav til sikkerhetsutstyr og redningsmidler,
har vi likevel søkt om tillatelse
for HVALER til fart i maksimalt
1,5m signifikant bølgehøyde. Vi
avventer nå Sjøfartsdirektoratets

Gunnar Tiben og Tor Western får på plass den store livbeltekassa på livbåtdekket.

tilbakemelding i løpet av
vinteren, slik at vi kan fortsette

våre arbeider med sikte på prøvetur i april!
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Røykdetektor.

Båten pakkes ut på våren og pakkes inn på høsten.

Dørlås.

Tor Grønneberg sliper og pusser skorsteinen før de siste malingstrøkene.

Arld Hansen skifter en ventil ved
slippsetting.

Torgil Johnsen gjør de siste justeringene på ankeret før det heises ombord.
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«Hvaler»’s påvirkning på
nærmiljøet

Vokste du opp på 1940 – 1950 tallet var båten «Hvaler» - Hvalerbåten som vi sa viktig for oss som
bodde i Korshavn. Den var jo forbindelsen med verden.
TEKST LISBETH PAHLE

«Hvaler» hadde anløp av Korshavn,
mandag, onsdag, fredag og lørdagAvgangen var kl 0735 om morgenen.
Vi hørte når båten var på vei til Skibstadsand deretter kunne vi følge båten
over til Bølingshavn og etter anløp der
langsmed Korshavnlandet. En kjær og
spennende lyd! Skulle vi rekke båten var
det bare å skynde seg nå! Jeg kan ennå
se båten for meg der den runder Orbuktskollen og la trygt til brygga. Den
første brygga jeg husker var en skrøpelig
trebrygge som knaket, I 1954 fikk vi ny
stor sementbrygge, som folk sa kostet
en formue! Den var stor og flott i våre
øyne, og står der den dag i dag.
Båten brukte ca en time til byen.
Spennende var det alltid å reise til byen.
Artig å se hvem som skulle til Fredrikstad. Pent pyntede damer, naboer, man
pyntet seg alltid når man dro til byen.
Noen trippet i vei med nette drakter
og høghelte sko, andre hadde sort kåpe
og hatt, mennene var i dress og frakk/
kappe eller vindjakke. På brygga var
kjøpmann Nilsen på plass med trillebokken sin. Han hadde altid noe som
skulle sendes. Det var dessuten brevhus
i Korshavnkilen og da måtte posten
avgårde.. Andre som også var på brygga
om morgenen var de som trengte et
ærend i byen De fleste var velvillig innstilt til å gjøre innkjøp for deg. Fant man
ingen naboer å spørre ble mannskapet
spurt og da var det styrmann Arnesen
vi spurte , vi synes vi kjente han siden
han var fra Korshavn, og han var alltid
velvillig.
Brevet som ikke var lagt i postkasskassen
kvelden før ble også levert til Arnesen,
vi løp ut med det til Hvalerbåten om
morgenen. Dette brevet ble stemlet
på Hvalerbåten og fikk det spesielle
stempelet; M/S «Hvaler».
Av mannskapet husker jeg best sty-

rmann Arnesen, Lorang og kaptein
Schrader samt maskinist Schrader. De
var trygge og trofaste menn. Kaptein
Schrader på broa var nok litt fjern
for oss, men de tre på dekket var mer
tilgjengelige. Lorang ordnet med trossa,
Arnesen tok som sagt imot det som
skulle sendes. Vi måtte da ha med oss
følgebrev og penger. Han solgte også
billetter, barnebillett tur/retur var vanlig
og maskinist Schrader sørget for at
langgangen kom på plass. Han var alltid
i mørke klær. Arnesen hadde lagerfrakk
på.
Etter Korshavn gikk turen rett til byen
unntatt fredag, da måtte man innom
Sydengen. Bank, trygdekontor og
lensmann hadde kontordag på de vestre
øyene den dagen. Vi fant gjerne en plass
nede i salongen. Da Hvaler fikk firkantede vinduer på sidene, satt vi ofte der.
Men stort sett gikk vi ned i aktersalongen. Der var det trivelig, hadde inntrykk
av at alle kjente hverandre, enten de
kom fra de østre øyene eller Asmaloy og
Bølingshavn. Turen gikk opp Løperen,
forbi Løperungen, Belgen og Møkkalasset. Det var asolutt ikke kjedelig
for så hadde vi Øra og alle fabrikkene
som Titan, Denofa bl.a. Det var nok å
følge med på og se på hele veien. Nede i
salongen var bildene på «veggene» også
av interesse. Etter en time skulle vi være
i byen. Tiden var knapp og noen skulle
rekke ni-toget til Oslo, derfor var vi først
innom Tollboden og deretter Gamlebyen. Så svingte «Hvaler» rundt Isegran
og opp til Blomstertorvet.
Ved båtens ankomst til Korshavn om
ettermiddagen var vi alltid på brygga!
Det var veldig viktig, her traff vi venner
og venninner som også ville møtes her
når båten kom. Da fikk vi se de som
kom fra byen nedlesset med vesker og
pakker. Da kom det også besøkende
ofte fornemme Oslofolk, damer med
hatt og slør, sløret trukket godt nedover
ansiktet. Vi var ikke vant til å se det. Det

var i tillegg mye kyssing og klemming.
Når vi skulle hilse på besøkende måtte
vi ta i hånden og neie, skikkene var
forskjellige.
Når båten ankom var vi heldige hvis
vi så noen kjente oppe på brua som vi
kunne prate med, et stort pluss!
Fikk vi pakke i posten måtte den hentes
på postkontoret på Bølingshavn. Vi
fikk lov til å ta båten til Bølingshavn og
betalte 25 øre for turen dit tror jeg. Det
var også litt av en opplevelse!!
Kjøpmann Nilsen var alltid på plass når
båten kom. Han hentet varer, melk og
post. Etter at båten hadde forlatt brygga
var det bare å skynde seg inn i butikken til Nilsen for nå skulle posten og
avisene deles ut. Jeg kan enda se for meg
hvordan Nilsen kuttet tråden rundt avispakkene slik at tråden ikke ble ødelagt,
den kunne brukes igjen!! Det var en del
tidsskrifter også f. eks ; «Fattig og rik»,
«Produsenten», «Haugianeren», «Tidsskrift for hjemløse» («fante misjonen»).
Vi visste godt hvem som skulle ha hva.
Nesten alle skulle ha «Fredrikstad Blad»,
en stk «Demokraten» (litt skummelt for
han måtte være komunist!!)
Så var det brevene, amerika brevene var
veldig spennende, noen fikk de også!
Køpmann Nilsen brukte som sagt
trillebukken sin for å hente varer som
grønnsaker og melkespann. Det var der
jeg husker vi kjøpte melk når det ikke
var noe å få hos bøndene rundt oss.
Som et apropos!
Når det gjelder innkjøpene naboene
gjorde for hverandre var det ofte et
polbesøk man ba om, naturligvis på det
«medisinske plan» En konjakkflaske til
tante Marie, for et lite glass med
konjakk hadde doktor Queseth anbefalt
hvis hun ble urolig. Så var det geneveren,
hakket man løk og hadde på flasken var
et daglig eggeglass utmerket mot gikten.
Husk det!! Det var mange sjøfolk på
Hvaler så geneveren var tilgjengelig.
9

Torstein Halvorsen, Sten Cato Nordsæther, Sigurd Jansen, Cecilie Juell, Tove Torkildsen og Knut Alnæs. Grethe Johnsrud og Tom
Remman var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Årsmøte i Norsk Forening
for Fartøyvern 2021
TEKST OG BILDE: KNUT ALNÆS

Årsmøtet var denne gangen lagt til
Fredrikstad, Quality hotell,15.-17
oktober. Delegater fra hele landet var
møtt frem for å velge styre og behandle
årsmøtesakene. Som delegat for Stiftelsen DS Hvaler deltok undertegnede,
og Per-Arild Andersen møtte som
observatør. Tom Bart Hansen, (for øvrig
styremedlem i Hvalers venner) tok
på seg oppgaven som ordstyrer under
årsmøtet, og ledet oss sikkert gjennom
alle sakene.
Deltakerne på årsmøtet og det påfølgende seminaret ble hils velkommen av
ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen.
Seminaret i tilknytning til årsmøtet
var denne gangen rettet mot tema:
- «Fartøyvern for Fremtiden». Riksantikvar Hanna Geiran åpnet den
faglige delen, og formidlet i korte trekk
10

erfaringer og status for fartøyvernet i
lys av den regionaliserte organiseringen
av kulturmyndighetenes arbeid i feltet.
Fartøyvernkonsulent i Viken, Alexander
Ytteborg formidlet sitt stemningsbilde
sett fra Viken fylkeskommune etter det
første året med gjennomført regionalisering av riksantikvarens oppgaver.
Vi fikk også høre om spennende erfaringer med å satse på og å rekruttere
ungdom på flere av medlemsfartøyene
langs kysten. Blant disse var Erlend
Arntzen Dahle, som fortalte om sine erfaringer med å overta et fartøyvernprosjekt, nemlig det tidligere fraktefartøyet
Skreien, en jakt bygget ved Mellemværftet i Kristiansund, men som nå har
hjemmehavn på Isegran, Fredrikstad.
Cecilie Juell fra fartøyet LS 21 Skudenes
ble valgt som styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern for 2021/22. Hele
styret er presentert på nettsidene til

Norsk Forening for Fartøyvern: http://
norsk-fartoyvern.no
Foreningen har i for tiden188 medlemsfartøy. Årsmøtet klappet inn nye 11
medlemsfartøy fra 01.01.2022. Blant
disse var fullriggeren NAJADEN,
Fredrikstad, som har hjemmehavn på
Isegran ved Kråkerøy.
Styret i Norsk Forening for Fartøyvern
har tradisjon for hvert år å overrekke
en hederspris i form av et diplom til et
fartøyvernprosjekt for «særdeles godt
utført arbeid og som et fremragende
eksempel på norsk fartøyvern». Siden
det pga pandemien ikke ble delt ut en
slik pris for 2020, ble «Hestmanden»
mottaker av prisen for dette året i ettertid, mens «HVALER» mottok prisen for
2021. Prisene ble delt ut under festmiddagen til stor applaus.

Fra forsyningsskip til
museumsskip M/S Gamle Oksøy
M/T Oksøy ble bygget i 1962 hos Brødrene Lohte i Haugesund på oppdrag fra kystverket. Båten ble
brukt som forsyningsskip og vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten.
M/T Oksøy var registrert som
tankskip. Etter hvert ble skipet
brukt til ombygging av fyrlykter til
solcelledrift. Da dette arbeidet var
fullført høsten 1996 ble skipet tatt
ut av tjeneste. Dette fartøy representerer en type spesialfartøy fra
en spesiell epoke i nors fyrhistorie.
Fyrstasjonene var fortsatt bemannet og de fleste fyrlyktene krevde
regelmessig tilførsel av parafin eller
acetylengass. Et initiativ for å bevare
fartøyet som et flytende kulturminne
ble tatt. I kulturminneåret 1997 ble
M/T Oksøy gitt i gave fra Fiskeri- og
kystdepartementet til Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i
Kristiansand. Riksantikvaren innvilget status som verneverdig skip,
og navnet ble endret til M/S Gamle
Oksøy. Det var første gang et skip
fikk vernestatus i original, komplett
og i operativ stand. Lite er endret
ombord siden den gang.
I 2014 overtok Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea, eierskapet
og ansvaret for videre drift av M/S
Gamle Oksøy.
Kystverkmusea er: Lindesnes
fyrmuseum, Jærmuseet, Stiftinga
Sunnmøre museum, Museum
Nord og museene for Kystkultur og
Gjenreisning i Finnmark. Sammen
arbeider de med å dokumentere og
formidle etatens historie.
Tekniske data:
Hjemmehavn: Kristiansand. Byggeår
1962, Lengde 41,42 m, Bredde 7,42
m, Tonnasje 330 brt, Hovedmaskin
Bergen Diesel, 495 HK. Maksfart 11
knop. Kjenningssignal 3YYN.
Sertifikat: 60 passasjerer, dagstur,
Lasteskip, liten kystfart. 11 lugarer,
messe, bysse, toaletter og bad.
Status som verneverdig skip siden

M/S Gamle Oksøy ved kai i Gamlebyen.

1996. Medlem av Norsk Forening
for Fartøyvern siden 2004.
M/S Gamle Oksøy var på turne
kysten rundt sommeren 2021 i
forbindelse med markeringen av
Losvesenet 300 års jubileum som
skulle vært i 2020, men av naturlige
årsaker ble utsatt et år. Den lå ved
brygga i Gamle Fredrikstad 15.
august 2021. Der var det åpent for
publikum og MS Hvalers maskinister besøkte maskinrommet for å
se om det var noe å «snappe opp»
i forbindelse med vår restaurering.
Der traff de på en sprek maskinist
Sigurd Brekka fra Kristiansand som
er fast inventar i dugnadsgjengen til
«Gamle Oksøy». Han har tidligere seilt 25 år på Ekofisk og ellers
utenriks. Og forteller at motoren
til «Gamle Oksøy» er i meget god
stand. Han forteller videre at de har
hatt en fin tur i Oslofjorden og har
seilet i fint vær. Både Fyrdirektøren
og Fyroldermann var ombord i
perioder og de storkoste seg ombord
i denne Gamle Oksøy. Det er spesielt
å være med tilårskomne båter med
sjel enn mange av de nye båtene, sier
han

Til venstre Terminalsjef Kenneth Mathisen,
Borg Havn og til høyre Losinspektør Erik Blom
som holder en ankomsttale i forbindelse med
Los jubileet.

Ole Torp og maskinist Sigurd Brekka i
masklinrommet
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Glimt fra norsk loshistorie
TEKST: ARILD E. SYVERTSEN

Losyrket er svært gammelt, det
finnes spor etter losvirksomhet på
norskekysten langt tilbake i tid,
faktisk helt tilbake til Sagatiden.
Kjentmenn i leia ble den gang kalt
leidsogumar.
I middelaldertiden finner vi i kong
Magnus lagabøters landslov av 1274
at en los skal ha en halv mark sølv for
å lose leidangskip, datidens krigskip,
fra Nidaros og til Bergen. De var, den
gang som nå, vel ansette yrkesutøvere, og deres rettigheter og plikter
var til en viss grad regulert ved lov.
Eldre og erfarne loser lærte fra seg
sine farvannskunnskaper til de yngre, på samme vis som vi fremdeles
gjør det.
I midten av 1500-tallet ble det en noe
fastere ordning for losing ved at vi
fikk kong Fredrik IIs losforordning
(loslov) av 9. mai 1561.
Ser vi på losingens utvikling fra
slutten av middelalderen og frem til
begynnelsen av 1700-tallet, er det
liten forandring. I dette tidsrommet
var det en betydelig utvikling av
skipsfarten. Den økte i omfang, ved
at de fjerne kontinenter og verdensdeler ble oppdaget, og skipsfarten ble
global.
Losvirksomheten organiseres
Under den store nordiske krig, 17091720, ble det avdekket store mangler
ved lostjenesten langs norskekysten.
Viktigheten av dyktige loser ved
seilas og manøvrering innenskjærs
i krigstid var også et viktig moment
for å bedre tjenesten. Dette hadde
ikke minst Tordenskjolds mange
sjøoperasjoner vist. Krigen hadde
avdekt at ofte lå store deler av kysten
åpen, da losene gjerne lå langt til
havs på søk etter skip.
Gabriel Christianssøn
Kapteinløytnant Gabriel Christianssøn fikk den 16. april 1720 ordre
12

Border for Los

fra admiralitetet i København om
å undersøke losforholdene i det
Sønnefjellske Norge. Bakgrunnen
for dette var at han selv hadde
skrevet brev til admiralitetet, hvor
han orienterte om sitt syn på feil og
mangler ved den norske lostjenesten.
Brevet fra Gabriel Christianssøn ble
skrevet om bord på orlogsskipet”
Ditmarsken” til ankers ved Koster 3.
august 1719. Han pekte på at krigen
avdekket et skrikende behov for loser
langs norskekysten, og at til tider
hadde losingen vært utført av både
fiskere, bønder, barn og kvinner.
Nå ønsket admiralitetet i København
en ny organisering av losene i Norge,
og det gikk ut ordre om dette fra
kongen i København. Oppdraget falt
på den 26 år gamle kapteinløytnant
Gabriel Christianssøn fra Fredrikshald.
Gabriel Christianssøn var født i
Fredrikshald i 1694. Som mange
andre unggutter fra området reiste
han tidlig til sjøs, og kom som syttenåring i tjeneste i den dansk-norske

orlogsflåten. Han seilte med Tordenskjold og var med på angrepene i
Dynekilen, Strømstad, Göteborg og
på Carlsten festning ved Marstrand.
Han avanserte til kapteinløytnant og
fikk egne fartøyer å føre. Dette for
utvist tapperhet og djervhet i tjenesten om bord, uten å ha gått veien om
Søakademiet i København.
Landet ble nå delt i to, det Sønnefjelske (svenskegrensen- Åna-Sira) og
Nordenfjelske (Åna-Sira - Vardøhus)
losningsdistrikter. Gabriel Christenssøn ble overlos og fikk tittel loskaptein og ansvaret for Sønnenfjelske. Jan Wessel, Tordenskjolds bror,
fikk ansvaret for det langt større,
men betydelig mindre trafikkerte
Nordenfjelske, også han ble overlos. Gabriel Christianssøn var den
ledende av de to og i tillegg en svært
aktiv person. Han regnes fremdeles
som grunnleggeren av losvesenet slik
vi kjenner det i dag med de forskjellige losoldermannskapene langs
kysten. Loskapteinen innførte også
regelen om at den midterste duken i
seilet på losskøytene skulle være rød,

dette for å tilkjennegi at det var et
losfartøy.
På denne tiden begynte organiseringen av losene å ta sin endelige
form. Gabriel Christianssøn regnes
som grunnleggeren av det moderne
losvesen i Norge. Han var en iherdig
og forutseende mann. Inndelingen av
kysten, slik han gjorde med losoldermannskaper og faste losområder, er
enda i stor grad gjeldende. Kysten er
fremdeles inndelt etter samme tanke
og idé.
Natt til 18. november 1736 nærmet
loskaptein Christianssøn seg Flekkerøya på sin årlige inspeksjonsseilas
langs kysten. I løpet av natten forliste
de, og liket av loskaptein Gabriel
Christianssøn ble senere funnet
mellom to steiner ikke langt fra der
forliset fant sted. Loskapteinen ble
bare 42 år gammel.
Losyrket har historisk vært et utfordrende og tidvis farlig yrke. Mange
har mistet livet i utførelsen av sin
gjerning. Krav til fysikk og god psyke
har vært, og er fortsatt fremtredende. Videre er godt og riktig utstyr
avgjørende. Og historien har sett en
rivende utvikling
Farlige tider
Hver del av norskekysten har sin
loshistorie. Historier med både triste
og gode minner. Det var slik at losen
var mest uunnværlig når været var
som verst. Derfor ble ofte losens
arbeid mange ganger en kappseilas
med døden - en kamp mot elementene for å overleve.
Tyngden av flåten fra havet kom inn
fra Lindesnes og østover mot svenskegrensen. Derfor ble det nødvendig med et stort antall loser i dette
området.
Mange loser og losgutter ble borte
på sjøen. Ved Svinør i 1802 var det
14 enker etter loser, og på Lindesnes
hele 18 losenker med 38 barn. I Kleven loslodermannskap ved Mandal ble
14 loser borte på sjøen i en periode
på fire år. Slik var det rundt hele
kysten. Hovedårsaken var at losene

P.N. Sølling

for kommandør Sølling hang det i
mange hus langs kysten på den tiden
et portrett av han. Under portrettet
var det to losskøyter: Den ene åpen
og liggende med kjølen i været med
teksten” Armod og voldsom død”.
Den andre dekket, og seilende med
fulle seil. Her var teksten:” Velstand
og naturlig død”.
Det neste store framskrittet kom
med Colin Archers kravellbygde,
heldekkende, eikebygde losskøyte.

brukte åpne båter, som raskt fylte
seg når sjøen brøt. På Jæren benyttet
losene små åpne båter som de styrte
rett gjennom brenningene når de
kom fra havet og skulle landsette
båtene.
Peter Norden Sølling
Det store mannefallet blant losene
opptok kommandør Peter Norden
Sølling, som var født i Kristiansand
i 1758. Han hadde tilbrakt lang tid
i England, og etter hans oppfatning
burde losene benyttet dekkede båter
etter engelsk modell.
Kommandør Sølling hadde ingen
enkel oppgave med å overtale losene
til og skifte båttype. Han måtte
høre hånsord om at han ikke måtte
komme fra England for å lære dem
å seile. Kommandøren var imidlertid standhaftig, og i 1799 fikk han
i samarbeid med staten bygget tre
nye, dekkede losskøyter etter engelsk
modell. Han seilte selv rundt hele
Sør-Norge og viste fram båten i all
slags vær. Fordelene med den nye
båttypen var innlysende, og etter
hvert ga mistroen seg. En av de nye
båtene ble stasjonert i her i distriktet.

Konkurranselosingen
Losens avlønning medførte konkurranselosingen. Det vil si at første
mann til å praie skipet som søkte
loshjelp, fikk jobben - og dermed
betalingen. Denne form for avlønning var sannsynlig et resultat av
losforordningen for Norge av 1725,
paragraf 5 som lyder:” For at ingen
los i uthavnene skal skylde på at det
ikke er hans tørn, avskaffes herved
alt felleskap mellom losene når det
når det gjelder innlosningen. Hver
los skal beholde hva han tjener etter
at overlos og losoldermann har fått
sine andeler.”
Dette medførte at losene seilte langt
til havs på utkikk etter skip, det var
om å gjøre å være førstemann til å
praie eller kapre det lossøkende skip.
Sikkert er det at losene seilte om
kapp med hverandre stadig lenger ut
fra kysten på jakt etter fartøyer. De
var så langt som til Doggerbank og
helt syd til Københavns red i sin jakt
etter skip, den lange vei hjem måtte
losgutten seile den tunge losskøyta
alene og ofte i stormfullt vær, ikke
sjelden med forlis som resultat.
På tross av bedre båter var likevel
mannefallet stort blant losene og losguttene. Årsaken til alle drukningene
kan kanskje også tilskrives måten
bordingen fant sted. Når skøyten
kom seilende langs fartøyssiden
kastet de en line til losskøyta. Losen,
som var kledd i store sjøstøvler og
tungt oljehyre, tok så linen om livet
og hoppet på sjøen. Deretter ble han
halt om bord i fartøyet.

For å vise sin takknemlighet over13

Los Otto M. Hansen, losskøyta under seil 1920.

Ved bording av større skuter hendte
det også at mannskapet rigget en
blokk med tau og innhalerline ytterst
i storråen. Losskøyta seilte så langs
siden på fartøyet, mens losen festet
repet rundt livet før han lot seg heise
opp. Den førstnevnte metode synes
mest brukt, kanskje også for at den
gjorde størst inntrykk på folkene om
bord og avstedkom størst betaling.

Los Otto M. Hansen

I perioden fra 1861 til 1900 druknet
det 211 loser i Sønnen og Vestenfjellske distrikter.
Mye har endret seg med losyrket,
men utfordringene er fremdeles
store. Årvåkenhet og godt farvannskjennskap er nødvendige kriterier
også i dag. I tillegg må moderne
utstyr beherskes. Losen må ha god
fysikk og en god psykisk helse. De
fleste skipssamfunn er i dag flerkulturelle, hvilket medfører at losen
også bør ha gode menneskelige
relasjoner. Dette for å skape en trygg
og god atmosfære på broa under
utførelsen av sitt arbeid.
Fremdeles er dette et fritt og
selvstendig yrke.
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Kildehenvisninger:
Jan W. Krohn-Holm: Losvesnet i Norge 250 år
O. Storm: Det norske losvæsen
Nils P. Vigeland: Norge på havet
James R. Archer og Fredrik Lange-Nilsen: Losskøyta
Frithjof – hundre år med losing og lystseilas
R. Staveland: Loskapteinen

MS Hvaler og
kursvirksomhet
Når MS Hvaler kommer i drift
blir det påkrevet med en
sikkerhetsbemanning på
5 personer om bord. Disse
består av skipper, maskinpasser og 3 dekksmannskaper.
TEKST: KÅRE DAVIDSEN HJELLE

For å kunne bemanne disse stillingene er det krav til at alle innehar
sikkerhetsopplæring og dette gjelder
alle mannskaper unntatt skipper som
må ha et dertil egnet sikkerhetskurs
. Dette såkalte begrensede sikkerhetskurset blir avholdt av redningsselskapet sine instruktører på kursstedet RS Noatun i Borre. De 5 første
«prøvekaninene» fra dugnadsgjengen
som var aktuelle for et slikt kurs var:
Knut Alnæs, Per-Arild Andersen, Tor
Grønneberg, Arild Hansen og Kåre D.
Hjelle. Kurset gikk i september 2021
fra mandag til fredag med torsdagen
fri for alle unntatt undertegnede som
den dagen deltok på røkdykkerøvelsen. Vi skiftet på å kjøre til Borre så det
var å dra i samlet tropp fra Fredrikstad grytidlig om morgenen slik at vi
rakk Bastøfergen som avgikk Moss
kl. 07:00, og da være ute i god tid på
Noatun før kursstart kl. 08:15.
Kursets innhold:
Det ble undervist i ASH, dvs Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse, også
populært kalt HSM. Kursleder fokuserte på fartøysspesifikk opplæring
og viktigheten av å følge trygge
arbeidsrutiner hvor risikovurdering
for å forebygge ulykker var et viktig
tema i undervisningen. Videre ble
«Forskriften for Sikkerhetsstyring
av Skip», den såkalte ISM-Koden,
grundig gjennomgått. Denne består
av, Del A, implementering, og Del B,
verifisering. Maritim forurensning var
et annet viktig tema og den inter-

nasjonale konvensjonen for å hindre
forurensning fra skip, MARPOL
73/78 ble gjennomgått.Videre ble
skipets beredskapsplan beskrevet med
de elementer som denne planen skal
inneholde med bl.a brannlag, førstehjelpslag, livbåtlag, teknisk lag og MOB
lag. De forskjellige instruktørene
holdt undervisning i kommunikasjon
og observasjon, helse og hygiene om
bord samt gikk gjennom forskjellige
nødsituasjoner som vi kan komme ut
for om bord i et skip. Utover i kurset
ble det undervist i branntekniske
temaer, dvs grunnleggende kjennskap
til hvordan brann oppstår og hva
som kreves for å minimere risikoen
for brann. Spesielt ble det lagt vekt
på riktig respons ved oppdagelse av
brann om bord, hvordan brannøvelser om bord skal holdes og hvordan
brann skal bekjempes. Behandling
av brannskader var også et viktig
element i undervisningen og hvordan
vi skulle ha kontroll på A-B-C (Airways-Breathing-Circulation).
En utendørsøvelse i bruk av forskjellige midler til å slukke brann ble holdt
og vi fikk øvelse i å slukke brann ved
hjelp av vann, Co2, skum og pulver.
Øvelsene var meget realistiske og ga
oss verdifull trening.
En viktig del av kurset var forelesning
og demonstrasjon i førstehjelp og

akuttmedisin med begrepsavklaring.
En del av forelesningen omhandlet
hjertestarter og bruk av denne.
Torsdagen den uken kurset ble
avholdt ble det øvelse i røkdykking
og da var det bare undertegnede som
deltok. Det ble benyttet pressluftflasker som veide 6,8 kg/6,9 ltr/300 bar.
Slangelengdene vi benyttet var på 50
m hver og max 2 slangelengder ble
benyttet under røkdykkerinnsats på
brannstedet.
En viktig ting som vi lærte var at et
ved ankomst til et eventuelt brannsted
skulle vi: Observere(O), Bedømme(B), Beslutte(B), og gi Ordre(O).
Fredag som var siste dag på kurset
ble viet til bassenget og da var det
på med badebuksen. Bruk av livredningsbøyer, redningsvest, overlevelsesdrakter, utløsning og entring av
redningsflåter i sterk vind samt bruk
av heisanretning for winching til
redningshelikopter ble det grundig
øvet på. Noen av de tøffeste av oss
hoppet i bassenget fra 3,5 meter`n
ikledd overlevingsdrakt.
Kurset ble avsluttet med skriftlig
prøve som alle deltakerne fra MS
Hvaler bestod med glans.
Da har vi sertifikatene på plass for en
5-års periode og er klare for- og ser
frem til prøveturen med MS Hvaler,
forhåpentligvis i 2022.
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Rolf Schraders loggbok
M/B «Hvaler» juni 1950
Denne juni-måneden i 1950 er det rolig når det gjelder trafikken til og fra Hvaler. Strømstadruta starter med 2 passasjerer, man skjønner jo hvorfor etter å ha lest at avertissementet for ruten
var feil! Trafikken på Strømstad var ellers meget god. Det var ofte flere passasjerer som møtte
opp enn båten kunne ta med i årene etter krigen. Vi leser også om lystturene som også var en
svært god inntekt for Hvalerselskapet. Disse turene var svært populære! Jeg er litt forundret
over at båten frakter sand fra Nordre Sandøy, hvorhen står det ikke noe om. Er det noen av
dere som leser dette som har forklaringen?
AV ELISABETH SCHRADER KRISTIANSEN

Torsdag 1. juni
Sydvest bris, pent vær.
Alle mann fri
Fredag 2. juni
Solgangsvind, pent vær, litt varmere. Lite passasjerer til byen, ut var
det bra. Mye last. Vi ankom Ed
kl 1820
Lørdag 3. juni
Solgangsvind, frisk bris på
ettermiddagen, bra med
passasjerer begge veier, mye last.
Regulatoren hengte seg opp ved
Flyndregrunn da vi skulle borde
«Skjærhalden».
Vi gikk rett til Bølingshavn og
reparerte.
Vi ble en og en halv time forsinket.
Vi ankom Ed kl 1930
Søndag 4. juni
Solgangsvind pent vær. Vi går
ruten til byen med ca 100
passasjerer, ut var det 20
passasjerer. Vi ankom
Gravningsund kl 00.10. Vi måtte
vente på toget i en halv time.
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Mandag 5. juni
Solgangsvind pent, varmt vær.
Lite passasjerer, en del last.
Vi ankom Ed kl 18.

Lørdag 10. juni
Nordlig frisk bris, regnbyger. Bra
med passasjerer begge veier, lite
last. Ankom Ed kl 1810

Tirsdag 6. juni
Solgangsvind, varmt, pent vær.
Det varmeste vi har hatt i år.
Guttene er ombord og flekker og
lakker rekka og dekket midtskips.

Søndag 11. juni
Solgangsvind, pent, varmt vær.
Vi går ruta med ca 100 passasjerer
opp og 25 ut

Onsdag 7. juni
Solgangsbris, varmt, fint vær.
Lite passasjerer, mye last. Vi hadde
med sand fra Nordre Sandøy.
Vi ankom Ed kl 1830
Torsdag 8. juni
Vestlig bris, klart, fint varmt vær.
Alle mann fri.
Fredag 9. juni
Solgangsvind, pent vær, ikke fullt
så varmt. Få passasjerer til byen,
bra utover, mye last. Ankom Ed
1815

Mandag 12. juni
Solgangsvind, pent vær.
Vi hadde 70 passasjerer til byen og
en flyttelast for krigsprest Andreas
Hansen. Vi ankom byen kl 0910.
Mye last ut.
Vi ankom Ed kl 18.20
Tirsdag 13. juni
Sydost bris, lettskyet, litt regn om
aftenen. Vi går tur fra Hankø til
Drammen. Turen skulle starte
kl 0800, men vi kom ikke avgårde
før 0915. Vi hadde med 100
celluloseingeniører. Vi ankom
Drammen kl 13.10. Vi måtte gå
om Holmsbu på veien hjem.
Vi ankom Ed kl 1845.
Vi var heldige med været.

Onsdag 14. juni
Sydvest bris, regnbyger. Vi hadde
få passasjerer til byen, flere utover,
mye last. Vi hadde med sand fra
Nordre Sandøy. Vi ankom Ed kl
1820
Torsdag 15. juni
Sørlig bris, regn på ettermiddagen.
Alle mann fri.
Fredag 16. juni
Sørlig bris, regnbyger. Vi hadde
få passasjerer til byen. Sand fra
Nordre Sandøy. Ut hadde vi en del
passasjerer, bra med last.
Vi ankom Ed kl 1830
Lørdag 17. juni
Sørvest bris, regnbyger på morgenen, frisk bris på etermiddagen.
60 passasjerer til byen, nesten full
båt utover, en del last. Ankom Ed
kl 1820
Søndag 18. juni
Sydvest bris overskyet vær, litt
regn av og til. Vi går tur til Larvik
med fotballpublikum. Vi går om
Vrengen på hjemturen. Vi brukte
3 timer og 25 minutter bort og
hjemover brukte vi 4 timer og
45 minutter. Vi ankom Ed kl 23.
Vi hadde 1200 kr for turen og
«Skjærhalden» fikk det samme.
Mandag 19. juni
Sydvest, frisk bris med kulingbyger, delvis klart. Det var lite trafikk
til byen, men utover var det bra og
mye last. Vi ankom Ed kl 1835.

Onsdag 21. juni
Sydost, frisk bris, mye regn.
Mange passasjerer og mye last.
Vi ankom Ed kl 1830
Torsdag 22. juni
Sydvest bris, pent vær på formiddagen, mye regn på
ettermiddagen. Vi er ombord og
vasker og maler, lakker dekk og
salong dørker. Vi var ferdige kl 16.
Fredag 23. juni
Sørlig bris, regn. Vi har fått 115
mm nedbør på 12 dager, så nå er
det nok!!! Lorang er ombord og
flikker resten som vi ikke fikk gjort
i går.
Lørdag 24. juni
Sydvest svak vind, litt regn.
Sommerruten begynner i dag.
Vi har nå formiddagsturen i
Løperen og Asmaløysundet,
samt tre turer i vår vanlig rute.
Vi går til byen om aftenen.
Ankom Fredrikstad 1920

Tirsdag 27. juni
Solgangsbris, fint vær. Det var lite
trafikk til Strømstad. Turen var
avertert feil, der sto det at «Hvaler
gikk til Skjærhalden og ikke til
Strømstad. Vi var tilbake i
Fredrikstad kl 1930.
Onsdag 28. juni
Solgangsbris, pent vær, lite trafikk.
Ankom Ed kl 1810
Torsdag 29. juni
Sørvest bris, på ettermidagen frisk
bris med regn. Alle mann fri
Karl Gillerstedt jobber ombord.
Fredag 30. juni
Sørvest kuling, regn på morgenen,
senere klart. Det var en del trafikk.
Vi kom til Ed kl 21, ble forsinket
av strøm og vind.

Søndag 25. juni
Solgangsvind, pent vær. Vi går
tur fra Selbak til Kjøkøya med
søndagsskoler. Vi tar barna med
tilbake i ruta på kvelden.
Vi ankom Ed kl 2230
Mandag 26. juni
Solgangsvind, pent vær, lite
trafikk. Vi ankom Fredrikstad
kl 1930.

Tirsdag 20. juni
Sydvest bris, klart. Vi går første tur
til Strømstad i år med to
passasjerer!! Vi ankom Ed kl 2030
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Skipperhuset på Sand
Når du seiler inn Asmalsund ligger den nye broen som et bredt, snorrett bånd i trygg høyde
over skipsleden. Straks nordenfor vider sundet seg ut i en rommelig bukt på hver side. På
østsiden ligger grenden Rød og på vestsiden Sand, og det er her vi skal stoppe denne gang.
AV ASLAK JENSEN 1983

Denne vakre bueformede bukten
ligger bebyggelsen i skråningen
oppover en herlig blanding av ranke
furutrær og grønne bakker. Selve
jordsmonnet er nok vesentlig sand
som navnet indikerer og det er ikke
meget av det heller, før en mektig
åsside overtar og her er det virkelig
fjell som ruver.
En bred rygg av solid granitt strekker
seg i hele øyas lengde og til havet i
syd. I en rekke år var det åssiden med
sine rike forekomster av drivverdig granitt som preget Sand med
hektisk virksomhet og mangedobbelt
befolkning. Men det vi skal samle oss
om idag er skipperhuset nede mot
sjøen med vid utsikt og skjermet av
ranke, frodige trær.
Det ligger tett ved en vilter bekk som
danner delet mot Spjær. Her har det
vært boplass fra langt tilbake, men
det er nå ingen spor igjen etter den
opprinnelige bebyggelsen. Huset
som nå står ble reist i 1860. Senere i
1914 fikk det sin nuværende utforming. Her er det også bryggerhus og
bruksbygning. Tidligere var det også
en utløe i Grønnet hvor det meste av
innmarken lå.
I 1865 bosatte Magnus Peter Johannesen seg her på Sand. Han kom fra
Färgelanda i Dalsland. Samme året
giftet han seg med Johanne Randine
Olsdatter fra Vauger. Hun gikk under
navnet Dina.
Magnus Johannesen var en meget
foretaksom mann. Han begynte som
sjømann og fisker, drev gården og
ble også båtbygger og ivrig seiler.
Det fortelles at han deltok med hell
i kappseilaser, men noen nærmere
opplysninger om dette har vi ikke.
18

Skipperhuset på Sand.

Det sies at han også virket som
legpredikant og var en hjelpsom og
gavmild mann. Om båtbyggingen
fortelles det at det var båtbyggerne på
Spjær som bygde selve skroget. Det
foregikk i Sandeskogen. De bordet
båtene opp, la spanter og dekksbjelker. Så ble båtene snudd med
bunnen i været, pusset og drevet.
Magnus Johannesen holdt materialene. De hadde kr. 200.- pr. båt.
Magnus Johannesens egne folk så
til, la dekket og rigget båten opp. Ialt
bygget de 16 båter på denne måten.
Bergitte og Carl Magnussen
Sønnen Carl som var født i 1871,
ble gift i 1894 med Bergitte, datter
av los Ole Petter Andersen fra Rød,
Asmaløy. De slo seg til på Sand og
overtok eiendommen i 1906. Året før
begynte de landhandel i gangkammerset. Senere bygget
de bryggerhus og forretningen ble
flyttet dit. Alle som kom for å handle
var en tur om kjøkkenet og fikk kaffe.
Den gamle kobberkjelen fra den
gang er fortsatt finne på kjøkkenet.
Både Bergitte og Carl var driftige og

foretaksomme. Hun tok seg av
forretningen og hjemmet. I tillegg til
jordbruket var det også en stor
frukthave og i 1919 fikk hun 2.
premie ved en havebruksutstilling
i Fredrikstad. Han var sjømann og
førte en rekke kjente Fredrikstadskuter som «Anna», «Regina»,
«Constance», ”Durban” og «Earl
Court». Mens han var skipper
på «Constance» i 1906, skulle det gå
slik at de ble rent i senk av et engelsk
dampskip ved Doggerbank.
Johan Arntsen Rød og Carl
Magnussen
”Constance” sank og besetningen
ble tatt opp av engelskmannen og
landsatt i en engelsk havn. Nå skulle
det falle seg slik at en annen
Fredrikstadskute «Lovise» kom
samme vei. Da de fikk se alt
vrakgodset braste de opp og satte båt
på vannet for å undersøke nærmere
med tanke på eventuelle overlevende.
Blant vrakgodset var det en uskadd
skipsskiste som de tok opp. Kapteinen på «Lovise» var Johan Jensen, en
annen Hvaler-skipper. Da han fikk se

skipskisten, kjente han den straks
igjen. Blant andre saker inneholdt
den også Magnussens bibel. Den,
så vel som kisten er fortsatt i familiens eie, men bibelen er betydelig
vannskadet. Carl Magnussen sluttet
i seil-skuter med ”Earl Court” i 1919
og begynte umiddelbart som skipper
på D/S «Vesterøy» i Hvaler-selskapet.
Dette passet ham godt, for Sand var
siste anløpssted i ruten. Allerede 1
1914 hadde de bygget om våningshuset til et prektig og rommelig
hjem slik det er idag. Her bodde også
maskinisten på «Vesterøy», og hans
værelse kalles fortsatt Maskinistrommet.
I mange år hadde de som hushjelp
Ida Johannesson fra Ödskölt, Sverige.
I 1901 ble hun gift med Ole
Andreassen, Kjelvik. Bergitte og Carl
Magnussen hadde tre barn: Klara,
Randine og Ole Arnt. Sistnevnte ble
sjømann som faren. Han er den
eneste gjenlevende og bor på Trara
sammen med sin kone.
Klara var musikkinteressert og
spilte både på orgel og piano. Hun
vikarierte leilighetsvis som organist
i Spjærøy kirke. Det falt naturlig at
hjemmet ble et sted sognepresten
ofte tok inn når han var på Vestre
Hvaler. Bergitte var aktivt med i
Sanitetsforeningen på Spjærøy som
ble stiftet i 1914. Carl var en av
stifterne av Sjømannsforeningens
forsamlingshus. Dette er nå overtatt av Sanitetsforeningen, er blitt

modernisert og et meget benyttet. I
1925 flyttet familien Magnussen til
Fredrikstad og begynte kolonialforretning på Trara. Forretningen på
Sand ble overtatt av Gunnar Olsen
som også på det tidspunkt drev handel på Skjelsbu.
Bergitte døde i 1927 og Carl i 1941.
Datteren Klara ble i 1918 gift med
Kaptein Karl Ludvig Hansen fra
Asmaløy. De bosatte seg også i Fredrikstad og Sand ble feriested. Karl
Hansen ble tidlig kaptein og førte
skip i Ivarans rederi. I 1919 mens han
førte skipet «Modig», hadde de en
spennende opplevelse. De lå i Sevastopol på Krim. Det hersket en spent
og forvirret situasjon. Umiddelbart
før de skulle forlate havnen ble de
nærmest stormet av allierte tropper
og sivile flyktninger. Det var omkring 4000 ialt, og disse måtte de ta
med seg til en vestlig havn.
Karl Hansen var også fører i fem år
av Norges første skip som kunne føre
flytende asfalt. De gikk i rute Venezuela - New York. Hans kone var
med i ett år. Det var en usedvanlig
varm opplevelse.
Sommer-pensjonat
Karl Hansen døde allerede i 1931.
Samme året begynte hustruen å
drive sommerpensjonat på Sand. En
bungalow som utgjorde soveavdelingen ble bygget, Hovedbygningen ble
selve pensjonatet. De hadde kapasitet
for 30 senger. Foruten henne selv og
søsteren Randi var det kokke og tre

piker. Dette drev hun helt til krigen
kom i 1940.
Årene har gått. Sand er delvis fortsatt
feriested. Klara er også borte og
bungalowen er blitt revet. Det er
Klaras datter Birgit som er eier av
familiestedet.
Hennes mann Gunstein Aarum som
var ingeniør i Televerket, døde i
1979. Selv er hun ansatt i Oslo kommune. Det er to sønner og den ene av
dem bor i bryggerhuset på Sand. Stedet er fortsatt i trygge hender. Birgit
Aarum har en rørende omsorg
for familiehjemmet og det som det
representerer. Omfattende vedlikeholdsarbeider er blitt utført. Kanskje
det mest verdifulle er det som er blitt
gjort interiørmessig. Her er det gamle blitt pietetsfullt hegnet om. Stedet
er idag en imponerende fin representant for det et typisk skipperhjem
var i de hvite seils dager, en epoke
som tok slutt for vel 60 år siden.

Carl Magnussen Sand.

Vesterø ved Øra.
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M/S GEORGE WASHINGTON
9.500 t.dw

1916 George Washington.

Bare 3 dager etter at Norges første havgående motorskip, BRAZIL, gikk prøvetur fra Akers
Mek 28. november 1914, kunngjorde Fred Olsen & Co at de hadde bestilt ikke mindre enn
fem store dieselmotordrevne skip ved norske og danske verft for til sammen 7 millioner
kroner! En uhørt stor sum den gangen! GEORGE WASHINGTON var den første av disse,
bygd ved Burmeister & Wain i København (Bnr. 307) og sjøsatt 30. september 1916.
Den ble overlevert i november samme år til A/S Borgå (Fred Olsen & Co), Kristiania som
landets største dieselmotorskip!
TEKST: FINN G. ENGEBRETSEN

Den var dobbelskruet og utstyrt med
2 sekssylindrede firetakts enkeltvirkende B & W dieselmotorer på til
sammen 2.400 BHK. Det ga en fart
på 11 knop.
GEORGE WASHINGTON var
bygd som shelterdekker med to
mellomdekk, hadde lang bakk, et
langstrakt todelt overbygg midtskips
og dekkshus på poopen. Båten hadde
lugarplass til 12 og derfor førte den
to ekstra livbåter på dekkshuset
akterut. Som skikken var hadde den
åpen bru, men på dekket under i hele
skipets bredde var det en innebygd
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”veranda” for passasjerene med store
glassvinduer i fronten. Det var to
luker på fordekket, en mellom de
to midtskipsbygningene og to på
akterdekket. Båten var rigget med
tre høye master, en mellom lukene
på fordekk, en i forkant av det aktre
midtskipet og en mellom lukene på
akterdekk. Over maskincasingen sto
det lille butte eksosrøret som ikke på
noen måte så ut som en skorstein.
Den var utrustet med radiotelegrafi
og radiopeileutstyr.
GEORGE WASHINGTON var planlagt som første fartøy for Pacificlinjen
og det var vel grunnen til at den ble
oppkalt etter USA’s første president.

På grunn av første verdenskrig gikk
imidlertid jomfruturen fra byggeverftet i Danmark til Kristiania og
deretter i ballast over Atlanteren til
Newport News hvor den lastet kull
for San Francisco. Her ble den liggende i nesten 3 måneder. For at den
skulle få bunkersolje til returen ble
det ordnet med en slags befraktning
til den amerikanske stat og i mars
1917 kom den tilbake til Kristiania
og losset 9.100 tonn kull fra Norfolk.
GEORGE WASHINGTON’s første
kaptein var Erik Thomle som hadde
åpnet Pacificlinjen med vesle BRAVO
i 1915.
Resten av krigen ble det seilas i helt

andre farvann, nemlig til Hawaii,
Filippinene, Kina, Japan og Australia.
Mot slutten av krigen kom GEORGE
WASHINGTON til Norge med
hvete fra Australia. Den fortøyde ved
Vaksdal Mølle i Bergen 26.september
1918 for å losse 8.700 tonn. Så ble
endelig Pacificlinjen startet vinteren
1918/19 i samseiling med den nye
BORGLAND levert fra Aker i 1918.
Sensommeren 1919 ble GEORGE
WASHINGTON for øvrig chartret
av Den Norske Amerikalinje for en
tur hjem til Kristiania med stykkgods fra Østkysten. På returen fra
Norge 28.september 1919 hadde
den med noen celebre passasjerer
som skulle på jordomseiling, nemlig
skipsreder Fred Olsen, professor Kr.
Brandt, høyesterettsadvokat Ingstad
og grossererne Elias og Hans Kiær,
alle med fruer. De skulle være med
GEORGE WASHINGTON gjennom
Panamakanalen til San Francisco,
og videre over Stillehavet med andre
rutegående skip. Dessverre ble fru
Sofie Olsen syk ved ankomsten til
San Francisco og døde hos sin sønn
Fritz Olsen som ledet Pacificlinjens
USA kontor der borte.
Fra 1920 kom THEODORE ROOSEVELT med, og endelig, i 1923,
BORGÅ. Fra da av hadde linjen
månedlige avganger fra Oslo.
De første årene var Antwerpen ut-

gangspunktet i Europa i tillegg til de
norske havnene, og på vestkysten ble
Los Angeles, San Francisco, Portland
og Seattle anløpt. Senere kom Vancouver til, og det ble lastet atskillig
kaffe i Salvador. I linjens første år ble
det også flere anløp av Hawaii med
norsk sement og salpeter. Sement var
en stor norsk eksportvare til USA.
Således forlot GEORGE WASHINGTON Norge i november 1923 med en
last på 32.000 sekker.
Den 13.februar 1923 grunnstøtte
GEORGE WASHINGTON ved Dublin grunnet lav vannstand.
Sommeren 1929 hadde den et
verkstedsopphold ved Akers Mek,
og om morgenen 10, juni oppsto det
en brann inne i den ene tunellen på
grunn av sveisearbeid. Skadene var
heldigvis minimale.
19.mars 1931 ble en av mannskapet
drept i en kjeleeksplosjon om bord
mens GEORGE WASHINGTON
befant seg ca 10n.mil utenfor Grays
Harbor ved innløpet til Columbiaelven i staten Washington.
Etter hvert som de nye og moderne
Pacific-båtene med KNUTE NELSON i spissen ble levert utover mot
1930, ble nestoren i laget trukket ut
av linjefarten og fra sommeren 1933
lå den i opplag i Oslo sammen med
søsterskipet THEODORE ROOSEVELT. Der ble den liggende uvirk-

som helt til 6.august 1934 da den ble
solgt til W.R. Carpenter & Co. Ltd.
(W.C. Phillips Harvey), London og
omdøpt RABAUL. Etter et par tre
uker for oppgradering ved Akers
Mek forlot den Oslo for godt.
Den ble overført i 1939 til W.R.
Carpenter Overseas Shipping Ltd.
Suva på Fijiøyene, men fortsatt under
engelsk flagg.
14.mai 1941 ble den oppbrakt og
senket av den tyske hjelpekrysseren
”Atlantis” utenfor kysten av Vest Afrika. Ex GEORGE WASHINGTON
var underveis fra UK til Cape Town
med en kullast og vakthavende styrmann ignorerte raiderens stoppordre
og varselskudd med den følge at
”Atlantis” skjøt to skudd som gjorde
så stor skade at den hurtig begynte
å synke. Det brøt også ut brann om
bord og i løpet av 30 minutter gikk
RABAUL ned. 7 av den 58 mann
store besetningen, inkludert 4 passasjerer, omkom. De øvrige ble tatt
om bord i raideren.
Som en kuriositet kan det nevnes
at da ”Atlantis” i mars 1940 stakk
til havs fra Kiel og seilte opp langs
norskekysten før den gikk ut i Nord
Atlanteren gjennom Danmarksstredet, var den forkledt som Fred
Olsens KNUTE NELSON!

Registrert Installatør
Mosseveien 110, 1624 Gressvik – Nordre Skjelsbo 4, 1684 Vesterøy. Telefon 69 33 99 93
Epost: epost@alelektriske.no
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DS TRYG

Torsdag 14.10.2021 hadde jeg og en kamerat gleden av å besøke den gamle dampbåten Tryg i
Tistedalen ved Halden. Øystein Thomassen hadde fyrt under kjelen og damptrykket var bra.
Han tok oss med på en liten tur i kanalen og ut på Femsjøen.
Det ble en fin tur og en opplevelse for oss i det fine høstværet.
TEKST OG BILDER:
THOR WILLY ERIKSEN

allerede i 1919 var den gamle dampmaskinen montert om bord igjen.

DS Tryg er en liten dampbåt som
ble bestilt av ingeniør Chr. Skolleborg (1856-1925) på tangen gård i
Tistedal. Tegning av båten er datert
15.08.1903 og signert Chr. Skolleborg.
Båten ble bygget av Brevik Verft i
Halden. Den 23.05.1904 gikk Tryg
fra Tangen brygge til Storøya i Femsjøen. Eiendommen Storøya kjøpte
Chr. Skollenborg i 1898 og Tryg ble
stadig benyttet mellom Tangen brygge og Storøya. Det ble bygget ny brygge med stenkar på Storøya i 1904.
Båten lå vanligvis ved tangen brygge,
eller Turistbrygga som den ble kalt.
Tryg ble først og fremst benyttet
som lystbåt i Femsjøen, men den ble
også benyttet som slepebåt oppover
kanalen. Den ble sluset gjennom ved
alle slusene.
Båten målte L=35 fot, B=8 fot og
dypgående 2 ¾ fot etter tegningen. Dampmaskinen var en enkel
høytrykksmaskin med vertikal kjele.
I 1914 ble det montert en penta motor i stedefor dampmaskinen, men

Tryg ble i 1920 årene overtatt av
Sverre Skollenborg (1892-1953),
sønn av Chr. Skollenborg. Han
overtok også Storøya og brukte for
det meste Tryg i Femsjøen. Sverre
Skollenborg monterte seinere inn
den gamle Penta motoren. Den var
fortsatt i bruk da Saugbruksforeningen kjøpte Tryg i 1943. Pentamotoren hadde 2 sylindere og gikk på
parafin.
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I mai 1944 ble Tryg slept av DS Engebret Soot fra Tistedalen til vestre Otteid. Her ble båten satt på en slede og
trukket opp i Otteid kanal og fraktet
over til østre Otteid.
Båten ble så tatt ned til Stora Lee,
men ikke sjøsatt. Det var nødvendig
å skifte 4 dårlige plater i skroget.
Motoren ble demontert og sendt til
Grasmo hvor den ble benyttet som
driftsmotor på Buviken kjerrat. Det
ble samtidig lett etter en gammel
dampmaskin av passe størrelse.
Dette lykkes i og med at man kom
over en dampmaskin i Østen nord

for Tøcksfors. Dampmaskinen sto
lagret på land og hadde tidligere vært
montert i en båt med treskrog, denne
het pussig nok også Tryg. Maskinen skal vistnok ha vært bygget ved
Eriksberg i Gøteborg. Dampmaskinen ble bygget om til en dobbel
høytrykksmaskin av smed Hans
Olsen.
Kjele fikk man kjøpt i Karlstad og
Hans Olsen monterte hele maskineriet. Tryg ble satt i drift på Stora Lee
med Hans Olsen som skipper.
Båten ble benyttet til sleping av tømmer i Otteidviken. Tryg ble benyttet
til og med 1955 i Stoa Lee. Det ble
lagt nytt dekk av stålplater i 1955
og samme år ble det montert nytt
styrhus som var laget ved Saugbruksforeningens verksted i Halden. Båten
ble fraktet over til Haldensvassdraget
igjen og levert i Femsjøen. Her ble
det montert ny motor en Penta MD47 og båten ble tatt i bruk i tømmerreservoaret i Femsjøen i 1956. Her
har den siden blitt benyttet til juni
1978. Skipper i Femsjøen har hele
tiden vært Johan Sørlie, f. 12.11.1913.
Skrevet av Tore Paulsen Ness, Halden
1979.

Fredrikshald Dampbaadforening.
Foreningen ble startet i januar
1979. Formålet var å overta Tryg
og eventuellt andre dampbåter i
Haldensvassdraget. Båten var eiet av
Saugbruksforeningen og sto i fare for
å bli kondemnert. En søknad om å
overta båten ble innvilget av i brev
av 2. mars 1979. Umiddelbart etter
at Fredrikshald Dampbaadforening ble stiftet, startet jakten på en
ny dampmaskin. Det ble funnet 2
dampmaskiner, begge på Østre Otteid. Den ene i et skjul og den andre
under en trapp. Begge maskinene
tilhørte Saugbruksforeningen og ny
søknad ble skrevet. Begge maskinene
ble overlatt til Fredrikshald Dampbaadforening. En dampkjele ble
funnet i Nøssemark. Denne ble kjøpt
for kr. 150,- og fraktet til foreningens lokaler i Tørka i Tistedal. Det
viste seg seinere at denne kjelen ikke
kunne benyttes.
12 mai 1979 begynte man arbeidet
med selve båten som da lå på vannet.
Det nye overbygget ble fjernet og 27.
juni blir Tryg heist på land og satt på
en vogn. Foreningen hadde også fått
en gammel traktor med kompressor
av Thorleif Torp.
I august startet man med å tømme
båten for vann, fjerne betong og skott
til skroget ble så rent som mulig.
Den største av de to dampmaskinene
ble demontert. Denne maskinen
hadde sittet i en båt som het Strix,
den var på omtrent samme størrelse
som Tryg. Utover høsten ble båten
sandblåst og påført mønje før den ble
pakket inn i presenninger.

Kjelen.

I farta.

Øystein Thomassen.

Den 15 desember 1979 var dampmaskinen ferdig restaurert og ble
fraktet til Saugbruksforeningen hvor
man hadde ordnet med damp for
testkjøring. Det var et stort øyeblikk
da formannen skrudde på dampen
og maskinen våknet til liv igjen etter
40 år under en trapp i Otteid.
Den store bekymringen nå er Dampkjelen. Problemet ble til slutt løst da
de fikk kr. 10000,- i gave fra Halden
Sparebank og god hjelp fra Saugbruksforeningen med å tegne ny kjele.
Kjelen ble bygget på dugnad på
Saugbruksforeningen. Etter flere
tusen dugnadstimer kunne Tryg gå
for egen maskin i 1984.
Etter at 10 års jubileet var feiret,
begynte kjelen å vise tegn til slitasje.

Foreningen går i dvale og båten blir
liggende på land i flere år. Kamerater
på Ankers i Tistedal får til slutt satt
inn nye rør og isolert kjelen. Foreningen må forlate lokalene sine i Tørka i
Tistedal. Båten og alle eiendeler blir
fraktet til Ørje, her får de betydelig
hjelp av stiftelsen DS Engebret Soot
for å sette Tryg i stand igjen.
I 2001 fremstår båten som ny igjen.
Det blir etter hvert noen problemer,
men dugnadsgjengen fikser saken. I
2004 feiret man at det er 100 år siden
DS Tryg ble bygget.
I 2009 ble båten satt på land i Ørje
hvor den skulle males og settes i
stand.
Båten ligger nå i Tistedalen og
foreningen består stort sett av Rune
Løkkeberg og Øystein Thomassen.
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Intervju med
dugnadsmedarbeidere
Bygningsingeniør Bengt Bergmann og lærer Tom Bart Hansen har begge syv års fartstid i
dugnadsgjengen på M/S Hvaler.

ANLEGGSARBEIDERE: Tom Bart Hansen (til venstre) og Bengt Bergmann har kommet godt i gang med restaureringen av den gamle
vaktmesterboligen på Isegran. Med hjelp av kommunen og en innleid minigraver har de fått stoppet vanninntrengningen i kjelleretasjen.

TEKST: STEIN H. JOHANSEN

- Det var «konebekjentskaper» som
gjorde at vi havnet i dugnadsgjengen.
Kona mi jobbet sammen med kona
til Knut Alnes. Dermed begynte
snøballen og rulle. Jeg syntes dette
virket spennende. Dermed tok jeg
en telefon til Knut og vips var jeg i
gang i dugnadsgjengen, forteller Tom
Bart Hansen. Sammen med Bengt
Bergmann, Jan Fagernes og Bjørn
Sandhaug utgjør han husstyret i Stiftelsen – der Sandhaug er leder.
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Kommunal velvillighet
- Behovet for et sted hvor vi kan ha
kontor og sted hvor vi kan samles er
noe vi at registrert for lenge siden. Vi
visste at den gamle vaktmesterboligen på Isegran stod tom og gjorde
et fremspill overfor Fredrikstad
kommune. De var veldig positive,
men også klare på at det måtte gjøres
en god del arbeider før huset kunne
tas i bruke. Blant annet var det store
fuktskader i kjeller og tak som følge
av lekkasjer. Nå er både tak og kjeller
i stor grad utbedret. Med god hjelp

fra kommunen og ikke minst iherdig
innsats fra Bengt og Tom har vi kommet et godt stykke på vei i prosessen,
forteller Bjørn Sandhaug.
En innleid minigraver har gjort
susen når vi har sørget for nye
drenering rundt grunnmuren. Vann
kan være skumle saker, men nå har
vi kontroll, sier «gravemaskinfører»
Bengt Bergmann. Sammen med Tom
Bart Hansen boltrer de to seg som
fireåringer i en barnehage når de
håndterer spakene i gravemaskinen.
Men resultatet har blitt upåklagelig.

AKTIV GJENG: Fra venstre: Bengt Bergmann,Bjørn Sandhaug (leder i husstyret) og Tom
Bart Hansen er blant de som sørger for at den gamle vaktmesterboligen igjen kommer
til heder og verdighet. Blant annet blir det basestasjon for «M/S Hvalers» planlagt chartertrafikk.

UTBEDRET VANNSKADER: Det var omfattende vannskader i det gamle bygget.
Nå har Fredrikstad kommune, Bengt
Bergmann og Tom Bart Hansen sørget for
skikkelig drenering. Det var også lekkasje
i taket, som nå er skiftet og tettet.

Kommer flere til goder
Det er ikke bare Hvaler-gjengen som
vil får glede av den nye vaktmesterboligen.
Nei, vi blir ikke alene har, forteller.
Ildsjelene rundt den legendariske
slepebåten Fix, kjent fra slepebåtaksjonen under 2. verdenkrig, har fått et
eget rom i 2. etasje. Det samme har
sjøspeiderne og den gamle seilskuta
Najaden. Så her blir det et skikkelig
maritimt miljø, slår Bjørn Sandhaug
fast.
- Men fortsatt gjenstår en god del
arbeider innvendig før vi kan flytte
inn. Blant annet malerarbeider, sier
Tom Bart Hansen, som trolig er det
nærmeste man kommer Edvard
Munch i dugnadsgjengen.
Bengt er jo fagmannen i dette prosjektet. Men de å svinge malerkosten
kan jo de fleste klare. Selv jeg som
er en smule fargeblind, sier Tom
beskjedent.

Vi er klare på at dette ikke skal være
noe stress. Vi bruker den tiden det
tar. Det viktigste er at det blir ordentlig – og det er vi ganske sikre på at
det blir, sier Bengt og Tom.
- Det er gøy og givende å kunne
bidra i en slik sammenheng. Isegran
er jo byhistorie ok kan dette bygget
komme til heder, verdighet og nytte
igjen er ingenting bedre enn det,
avslutter Bengt og Tom – før de hiver
seg over nye gjøremål.

Ferdig til sommeren?
Går det som man håper vil den restaurerte vaktmesterboligen tas i bruk
for fullt i løpet av sommeren neste år.
Vi har jo et håp om at «M/S
Hvaler» kan kaste trossene og seile i
skjærgården neste sommer. En del

av konseptet er jo at vi skal arrangere charterturer. Og her i boligen er
det meningen vi skal ha basestasjon
for chartertrafikken. Men som sagt.
Dette er også ment å bli en hyggelig
møteplass og et samlingssted for folk
som er glad i og interesserte i «M/S
Hvaler».
Bruker tid
Det males, snekres og hamres i det
gamle huset på Isegran.
- Vi møtes her stort sett hver tirsdag.

Hvaler-gjengens nye «havn»
Bengt Bergmann (72) og Tom Bart Hansen (73) er kjente ansikter i dugnadsgjengen
rundt M/S Hvaler. Nå har de gjort landkrabber av seg for en stakket stund. Den gamle
vaktmesterboligen på Isegran bygd i 1911 er i ferd med å restaureres for å bli et tilhold
sted for blant andre Hvaler-gjengen. I denne prosessen er de to aktive pensjonistene
sentrale.
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Sjøsetting med
Isaac Newton
Den usedvanlig varme og tørre sommeren 1947 kom jeg som 5-åring til Lunde på søndre
Kråkerøy, etter at foreldrene mine hadde kjøpt eiendommen Solfjell, som lå et drøyt stenkast
fra skolen
AV ROLF E. CHRISTIANSEN

Lunde var på den tiden et stillferdig,
lite bygdesamfunn med bønder,
sjøfolk og industriarbeidere, der
livet gikk sin vante gang, uten de
store begivenheter, hvis vi da ser
bort fra at Frank Sundene bygde om
tråsykkelen sin til knallert og vekket
halve bygda når han startet opp
om morgenen. Bare én og annen
bil passerte, blant dem rutebilen til
det nylig opprettede kommunale
rutebilselskapet, drosja til Hans
Huken, vegvesenets lastebil med
Bernt Andersen og veiskrapa bak
og den store lastebilen til kjøpmann
Gulliksen, som hver fredag kjørte
ut kolonialvarer. Da fikk vi småguttane sitte på, hvis vi hjalp til med å
bære varene fram til kundene.
Men i 1940 skjedde det noe som i
årene frametter skulle sette sitt tydelige og uvanlige preg på bygda; Da
ble Jacob Arntzen, av sjømannsslekt
fra Hvaler, ny styrer på Lunde skole.
Før familien Arntzen med ”fader
Jacob”, mor Ovidia og sønnene Ole
Arnt, Jan Hallvard og Egil flyttet inn
i lærerboligen i den gamle skolebygningen, bodde de en tid hos gårdbruker Hans Femdal på Lunde, der
Jan ble som en gårdsgutt å regne. Og
snart ble det livlig i bygda: Hjemme
hadde de et gammelt hattestativ
med horn. Dette utstyrte de med
klær og en hatt og la seg i vegkanten om kveldene. Når folk kom
gående, reiste de opp stativet. De
passerende fikk seg en støkk i livet,
men de fleste skjønte nok at det var
”Arntze-guttane” som var ute med
skøyerstrekene sine.
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Lunde 1955. Vi ser uthuset sør for skolen.

På østsiden av den gamle skolebygningen stod det et stort uthus med
vedboder og doer. På loftet var det
belysning med kraftige lyspærer.
Her rigget de til skyggeteater for
lokal-befolkningen, et kjærkomment innslag i en ellers dyster okkupasjonstid.
Også i speidertroppen på Lunde
skapte de liv og spenning, bl.a. ved
å arrangere manøvrer, der speiderne
skulle hjelpe politiet med å fange
skumle forbrytere.
Noe de aller på fleste på søndre
Kråkerøy i 1950-årene så fram til,
var basarene på bedehuset. Og mindre populære ble ikke basarene da
”guttane” begynte med
morsomme opptredener. Aldri har
det vært klappet og ledd så mye i det
ærverdige bedehus, som da de framførte ”Svanens død” eller ”Mordet i
vindeltrappa”.

I 1951 skjedde det igjen noe
uvanlig på Lunde, for ”guttane til
skolestyreren ” ville ikke bare drive
med skøy og moro, nei de ville
også gjøre noe praktisk.”Hvorfor
ikke bygge en båt?” foreslo Hans.
”Materialer skal dere få av meg.”
Han var alltid med på notene. ”En
god venn av far, med båtbygging
som hobby”,forteller Jan, ”hadde
bygd seg ei Oslojolle. Med den
besøkte han oss da vi bodde på
Vesterøy. Vi likte jolla. Nå hadde vi
muligheten til å bygge ei liknende,
og tegninger ble skaffet til veie.
Men hvor skulle vi bygge båten? Vi
foreslo på uthusloftet. Der var det,
som nevnt, god belysning. Så der ble
jolla bygget. Tømmeret ble saget på
ei lita ”bondesag” på Wennersberg
gård. Men borda fikk ulik tykkelse.
Jeg stod på loftet i timesvis og høvlet
dem jevne for hånd”.
Nå var det i og for seg ikke uvanlig,

som vi alt har hørt, at ”guttane”
gjorde noe uvanlig. Det uvanlige
denne gangen var ikke båtbyggingen i seg selv, nei-det uvanlige lå i
der den skulle bygges.”
Naturlig nok, på dette stillferdige , lille stedet, der alt skjedde på
vanlige måter, ble båtbyggingen til
”Arntze-guttane” på uthusloftet, livlig kommentert: ”Ska´døm bygg´n
opp´å loftet? Åssen ska´ døm få´n
ner på jorda ´a? Døm må jo sage
høl i veggen og lave e` låvebru ner
på bakken!
Og det var akkurat det ”guttane”
gjorde”! Da den store dagen for
første etappe av sjøsettingen skulle
begynne, kunne man se et stort høl i
loftsveggen, og plankene til ”låvebrua” var på plass.
Byggingen hadde foregått både
sommer og vinter, innpå halvannet
år, og ut på sommeren 1953, var
jolla ferdig, klar for første etappe
på sin ferd mot sitt rette element;
først gjennom hølet i veggen, så
ned ”låvebrua” eller skråplanet som
lærer Helge Solberg sa. Han omtalte
alltid prosjektet med fysikken og
mekanikkens termer. Lærer Solberg hadde kommet til Lunde
skole i 1950 som et friskt pust og en
nyskapende pedagog. Han sang for
oss i timene! Spesielt husker jeg en
fransk kjærlighetssang med et artig
refreng. Han var min klasseforstander fra 2. – 5. klasse. Solberg
var fra Mjøndalen, likte naturlig
nok å spille fotball og hadde vært i
Tysklandsbrigaden. Han ble, ved siden av ”Arntze-guttane”, én av min
barndoms store helter. Han flyttet
inn i 1. etasje i styrerboligen med
sin tyske kone Ruth og sin lille sønn
Anders Werner.

Isaac Newton
1642 – 1727.

Lærer Solberg
og jeg hadde
fulgt byggingen
fra starten. For
meg, som en
9-åring, var det
stort få komme
opp på loftet til
”Arntze-guttane”

Jolla på vei ned ”låvebrua”. ”Fader Jacob” t.h., mor Ovidia. Leif Lindgren og Egil foran.
Foto utlånt av Signy og Randa Arntzen.

og bivåne byggingen på nært hold,
kjenne lukta av de nyhøvlede furuborda som dag for dag ble klinket
sammen og formet til en fin, rank
båt med brede skvettganger. Det
var en opplevelse jeg siden har båret
med meg som et dyrebart minne.
Et par dager før den store begivenheten skulle finne sted, spurte
jeg lærer Solberg om han trodde
det ville gå bra. ” Å- ja,”, sa Solberg. ”Når jolla kommer fram til
skråplanet, da overtar Isaac Newton
og tyngdekraften. Da gjelder det
bare å holde igjen!”
På skolen neste dag spurte jeg hvem
Isaac Newton var, og Solberg
forklarte: ”Han er kanskje den

største av alle vitenskapsmenn. Det
sies at han oppdaget tyngdekraften
da han så et eple falle ned samtidig
som han så månen. Da skjønte han
at det som fikk eplet til å falle og
månen til å gå i sin faste bane rundt
jorda, måtte være én og samme
kraft. Han fant ut at alle ting trekkes
mot hverandre. Han kalte den
tyngdekraften. Og i morra vil den
trekke jolla ned skråplanet!”
Mange var møtt fram for å se. Knut
Berntsen, Helge ”Påsan” Karlsen,
Leif Lindgren og lærer Solberg hjalp
til. ”Fader Jacob”, mor Ovidia, Egil
og Leif fulgte med fra loftsåpningen.
Jan hjalp Hans ved vogna og tok
bilde av begivenheten. I fantasien
så jeg Isaac Newton som en eldre
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Storfamilien Arntzen klar for tur i skjærgården med Laura ca. 1966. Foto utlånt av Signy og Randa Arntzen.

kar med skjegg og langt hår, titte
fram bakerst, med et lurt smil om
munnen, klar til å gi jolla et lite puff
så tyngdekraften hans kunne trekke
den ned skråplanet. (Jeg sa alltid
skråplanet nå, slik lærer Solberg
sa.) Det endte på den store vogna til
Hans. Hesten og vogna var nå rygget nesten helt inn til uthusveggen.
Jolla ble holdt igjen ved hjelp av et
langt tau og ei solid talje.
Det var helt stille da jolla kom til
syne i loftsåpningen, men da den
passerte vippepunktet og begynte
å rulle ned på skråplanet, kunne
en høre små unisone utrop fra de
tilstedeværende. Noen var redd for
at hesten ville bli skremt, men Hans
holdt den fast, og Brunen stod rolig
hele tiden. Karene holdt igjen, og
jolla gled pent og pyntelig ned på
vogna, der den ble buksert på plass,
ledsaget av jubel og klappsalver.
Jolla ble sjøsatt innerst i Bjørnevågkilenog fikk båtplass midtveis ute
i kilen. Da Egil senere spurte om
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Egil i familiens ferje som i sin tid gikk
mellom Hauge og Torp

lærer Solberg og jeg ville være med
på en liten tur med jolla, kunne en
11-åring ikke oppnå en større lykke.
Båten hadde da bare et enkelt, lite
seil. Vi rodde et lite stykke ut i kilen,
før Egil senket kjølen. Det var en
fin bris da vi satte seilet. Vi var en

liten tur bortom Capri der Henry
Sundene hadde sitt sommerutsalg av
kioskvarer. På hjemturen kom vi oss
så vidt rundt Lille Brattholmen, før
vi satte kursen inn kilen. Nå følte jeg
meg som en ekte sjømann!
Under arbeidet med denne artikkelen opplyser Jan at Egil og familien
overtok jolla. Den ble døpt Laura,
brukt mye til familieturer og til å
frakte sauene deres til sommerbeite
i skjærgården, da med påhengsmotor. Signy Malnes Arntzen opplyser
at jolla nå også hadde fått et større
seil, men ikke fokk. Kunstmalerfamilien Sand på Vesterøy disponerte deretter jolla en tid, før den til
slutt ble satt på land.
				
Oslojolla ble konstruert av Erling
L Kristofersen i 1936, og fikk stor
betydning for utviklingen av seilsporten i Norge. Den ble svært populær på 1950 og -60-tallet, spesielt
rundt Oslofjorden og på Sørlandet.
Opprinnelig ble den bygget som

en åpen 18-fots båt med senkekjøl,
brede dollbord (skvettganger) og
lugger-rigg med råseil. Senere fikk
den dekk og Bermuda-rigg med
storseil og fokk. Den ble også bygget
i plast.
Etterord:
Brødrene Arntzen har satt sitt sterke
preg på de miljøene de var en del av:
Ole som en landskjent arkitekt, med
flere kjente bygg, bl.a. i Trondheim
og Fredrikstad.
Jan som en nyskapende og
populær lærer og rektor på Kråkerøy ungdomsskole og med en
utrettelig innsats for å ta vare på vår
lokale historie og kystkultur. For sitt
store arbeid har han mottatt flere

priser og Kongens fortjenstmedalje
i gull. Spesielt bør nevnes arbeidet
med Kystmuseet på Hvaler,
Kulturvernforeningen, Brottet amfi
og restaureringen av MS Hvaler,
som han fortsatt følger med argusøyne.
Egil som en idérik og dyktig lærer,
særdeles godt likt av både elever
og kolleger. En gang tok han med
seg sauebukken Nils på bussen fra
Kråkerøy og gikk gjennom byen til
St. Croix skole. Det ble en
spennende, uvanlig og lærerik
naturfagtime, men så var det også
en av ”Arntze-guttane” som hadde
regien!

1564: Jan Arntzen på Isegran 2020.
Foto Rolf E. Christiansen.

Vi påstår at ingen slår oss på kvalitet,
pris eller leveringstid!

BANNERE HEFTER MENYER LODD
ROLLUP VISITTKORT
FOLDERE
SKILT FLYERE KLISTREMERKER
KONVOLUTTER TAPET KATALOGER
BØKER PLAKATER
GULVFOLIE
Tlf. 69 35 49 99 / post@mprint.no

mprint.no
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Til medlemmer i DS Hvalers venner

Innkalling til årsmøte 2022
D/S Hvalers venner
onsdag 16. mars kl. 18.00
Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Ridehusgata 20, i Fredrikstad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning av årsmøtet
Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Årsberetning 2021
Regnskap og revisjonsberetning 2021
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomité

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 02.03.2022.
Program etter årsmøtet
1. Orientering om fremdrift i restaureringsarbeidene v. Knut Alnæs.
2. Foredrag: Ikke avklart.

Enkel servering. Salg av t-skjorter, caps, bilder med mer.
Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.
NB. Vi tar forbehold om tid og sted ved eventuelle Covid19 restriksjoner.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Steinar Haugsten
Sekretær D/S Hvalers venner
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Vi støtter restaureringen og ferdigstillelse
av den gamle rutebåten MS Hvaler
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Sponsoravtale med
AL-Elektriske A/S
AL-elektriske har valgt å inngå sponsoravtale med Stiftelsen D/S Hvaler. Avtalen
gjelder fra desember 2021, og er ikke tidsbestemt. Den kan endres eller sies opp når en
av partene ønsker det. Avtalen innebærer en
årlig økonomisk støtte til gjenoppbyggingen
og senere drift på kr. 10.000,-.
Foreninger, bedrifter, kommuner og enkelt-personer har i
en årrekke bidratt med finansiell støtte til våre
arbeider. Men dette er første formaliserte sponsoravtale
som er etablert. I avtalen heter det bl.a.: «Som grunnlag
for sponsoravtalen ligger en felles forståelse av at den
gamle rutebåten «Hvaler» er å anse som et unikt og levende minne om vår kystkultur gjennom det 20.århundre.
For avtalepartene er det viktig å bidra til at «Hvaler» igjen
blir seilingsklar, satt i drift, og bevart for fremtidige generasjoner i tråd med Stiftelsen DS Hvalers statutter.»

Finansiell støtte er viktig bidrag til sikkerhet for driften.
AL-Elektriske kjenner MS Hvaler etter hvert svært godt.
De har utført store deler av elektroinstallasjonene på en
for oss utmerket måte. Vi er svært fornøyde med at vår
intensjon med gjenoppbygging av HVALER får tilslutning
fra stadig flere!

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 2021 viser
tallene fra Norsk Tipping at vi
mottar ca. kr. 90.000,- og det er
meget kjærkomne midler til vårt
arbeid. Tusen takk for det!
Mange lurer på hvordan denne
ordningen fungerer: I korte trekk
går det ut på at hver gang du spiller et spill i Norsk Tipping kan 7 %
av innsatsen gå til gjenoppbyggingen av MS Hvaler. Det eneste
du behøver å gjøre er å gi beskjed
når du spiller på et av spillene til
Norsk Tipping.
Det har ingenting å si om du taper
eller vinner på spillet ditt. Du blir
heller ikke belastet noe for å være

grasrotgiver. Har du for eksempel
spilt for 100 kroner på Lotto, gir
Norsk Tipping syv kroner av innsatsen som går direkte til vedlikehold og restaurering av MS Hvaler,
vel og merke hvis du gir beskjed
om at du ønsker det.
SLIK KAN DU GI DIN
”GRASROT-STØTTE”:
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.
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SALGSOBJEKTER
KALENDER
FOR 2022
KR. 150,-

2022
MS Hvaler

MS Hvaler ved Homlungen fyr i 1948. Eneste gjenværende lokale ruteskip fra 1800-tallet på Østlandskysten.
Fraktet passasjerer og gods mellom Fredrikstad, Hvalerøyene, Halden og Strømstad. Bygget ved Fredriksstad
mek. Verksted som bygg nr. 29 i 1892. I drift frem til 1979. Ligger i dag ved Isegran i Fredrikstad. Har vært
under restaurering siden 1993 og gjenskapes slik den var i 1948.

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

Registrert Installatør
Mosseveien 110, 1624 Gressvik – Nordre Skjelsbo 4, 1684 Vesterøy. Telefon 69 33 99 93
Epost: epost@alelektriske.no

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

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

Gave

JOTUN A/S

Gratis malingprodukter

Verktøy og Maskin

Elektroinstallasjoner

25.000

Gaveforsterkningsordningen

Diverse arbeider

95.250

Trond Brynildsen

Navigasjonsmidler

Hvalers venner

Elektroinstallasjoner/maskinrom

Hvaler Bondelag

Elektroinstallasjoner

Østre Hvaler sjømannsforening

Navigasjonsutstyr

10.000

Hvaler kommune

Elektroinstallasjoner

30.000

AL-Elektriske A/S

Sikkerhetsutstyr

10.000

OBOS Østfold

Elektroinstallasjoner

10.000

5.391
226.160

Styret i Stiftelsen D/S Hvaler

Styret i D/S Hvalers venner

Stiftelsen D/S Hvaler ble etablert i 1993 for å ta vare
på, og gjenskape verdier knyttet til vår unike
kystkultur. Restaureringen av passasjerbåten
”Hvaler” er stiftelsens første og viktigste oppgave.

D/S Hvalers venner har som sin viktigste oppgave
å bidra med økonomisk støtte. Medlemskontingent
fra over 500 medlemmer utgjør den største andelen
av dette og det jobbes med andre inntektsbringende tiltak. Sammen med Stiftelsen organiserer og
utfører foreningen dugnadsarbeid og utgir informasjonsblad 2 ganger i året.

Styret i Stiftelsen består for tiden av følgende
medlemmer:
Knut S. Alnæs, styreleder
Lars Morten Nilsen, styremedlem
Torgil Johnsen, styremedlem
Kåre Davidsen Hjelle, styremedlem
Bjørn Sandhaug, styremedlem
Per-Arild Andersen, styremedlem
Svein Erik Sheele 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

Møklegaard Print Shop - mprint.no

2.000

