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Nå skal drammens-
skuta Ho-Ho og dens 
eventyrlige ferd 
jorden rundt med tre 
drammensmenn 
systematiseres. Byar-
kivet har fått midler 
fra Kulturrådet til å 
ordne et omfattende 
arkiv om ferden.

børre ivar lie
borre.ivar.lie@dt.no
92267825

Det er vel to år siden at Ho-Ho-
entusiast Nils Johan Rønniksen 
og jordomseiler og overlege 
ved Drammen sykehus Stein 
Hoff ga Byarkivet flere pappes-
ker med historie rundt Ho-Hos 
ferd for vel åtti år siden.

Det omfattende materialet 
inneholdt bilder, avisutklipp, 
notater, bøker og beskrivelser.

– Vi har nå fått 30.000 kroner 
fra Kulturrådet til å systemati-
sere Ho-Ho-materialet. Dette er 
viktig drammenshistorie og 
også nasjonal maritim historie, 
sier Byarkivets leder Tomm 
Oddby.

Han regner med at etter hvert 
vil Ho-Hos eventyrlige ferd 

også bli digitalisert slik at alle 
kan få tilgang via nettet.

Første jordomseiling
Norges første jordomseiling, 
ble utført av drammenserne 
Thorolf Østmoen, Birger Bryhn 
og Thorstein Schyberg i perio-
den 1933–1937. Svært mange 

drammensere husker ennå 
denne bragden.

Det var for snaue 20 år siden 
at jordomseiler Stein Hoff fikk 
betydelige mengder med Ho-
Ho-etterlatenskaper av Karen 
Østmoen, enken etter Thorolf 
Østmoen, eier av Central Ho-
tell. 

Arkivet inneholdt alt av bil-
der og utklipp, dokumenter og 
utenlandske aviser.

– Jeg lovet å ta vare på det, og 
noen bedre plass enn Byarkivet 
for å fortelle historien videre, 
kan jeg ikke tenke meg, sa Hoff 
for to år siden.

seilerbragd
Drammenserne Birger Bryhn, 
Thorstein Schyberg og Thorolf 
Østmoen var de første nord-
menn som foretok en lystseilas 
jorda rundt. 

Drammensskøyta Ho-Hos 
jordomseiling fra 1933 til 1937 
var en milepæl i norsk seilerhis-
torie. Seilasen jorden rundt var 
dramatisk med forlis og repara-
sjoner.

Ho Ho-gjengen kom hjem til 
Drammen igjen – til jul i 1937. 
Tusener av drammensere hilste 
Ho-Ho velkommen hjem på 
Honnørbrygga. 

Ho-Ho gikk ned i en orkan i 
Karibien i 1967.

Byarkivet arkiverer viktig byhistorie

Ho-Hos utrolige ferd

Fikk arkiv: Det er to år siden Stein Hoff (t.v.) og Nils Johan Rønniksen ga det omfattende Ho-Ho-arkiv til Byarkivet, som Ragnar Lie (bak) systematiserer.  FoTo: Børre ivar lie

om BorD: Drammenserne Birger Bryhn, Thorstein Schyberg og 
Thorolf Østmoen fotografert på eget dekk i Tasmania 13. april 1935.

på vei hjem: Etter fire år kom 
Ho-Ho tilbake til Drammen.

superDuo: Elton John og Lady Gaga i musikalsk partnerskap. 
 FoTo: nTB/sCanpiX

Elton John bekrefter at 
han jobber med Lady 
Gagas kommende fjerde 
album, som skal utkomme 
mot slutten av året. 
Til Beats 1-radiokanalen sier 
Elton at han involverte seg i det 
nye albumet hennes, fordi han 
følte at forrige plate, «Artpop», 
ikke «var en bra plate».

- Jeg tror hun vil medgi det 

selv, uttalte popkongen, som i 
radiointervjuet fortalte at han 
skriver med henne denne uken. 

Han har også hørt to av de nye 
låtene hennes, som han sier «er 
flotte sanger» og som minner 
mer om de tidlige tingene.

– Som «You And I» og Bruce 
Springsteen-låten hennes, som 
jeg alltid kaller den; «Bad 
Romance», sier Elton John.

Til tross for at han ikke er 

alene om å regne «Artpop» som 
dårligere enn forventet fra den 
kanten, tror Elton at hun har 
gjenvunnet sin posisjon 
gjennom det hun har gjort i 
etterkant (NTB). 

Elton jobber med Lady Gaga


