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I år fyller M/S Rigmor 75 år. Hun er så 
langt vi kjenner til “ Norges eldste rute gående 
treferge “ I denne forbindelse har undertegnede 
brukt vinteren til å forske i M/S Rigmors 
historie gjennom disse 75 årene. Det har vært 
interessant og lærerikt. Her følger et utdrag av 
historien:

Starten 1930 - 1940
Historien om M/S Rigmor starter i slutten 
av 1920 årene ved Gravarna (dagens 
Kungshamn) i Sverige. Karl Viktor 
Andersson og hans frue Kristina Albertina 
Andersson har gjennom flere år bygget 
opp et lite forretningsimperium bestående 
av 24 fraktefartøy, 3 ulike steinhuggerier, 4 
matbutikker og en butikk for detaljhandel 
for båtutstyr. De har fem barn, fire gutter 

og en jente. Alle guttene har som sin far 
tatt øverste skipperutdannelse, blant annet 
for å drive farsarven videre.

Behovet for en fergerute mellom Gravarna 
og Lysekil og øysamfunnene mellom 
disse to stedene vokste, inntil nå var det 
fiskebåter og taubåter som hadde fraktet 
personer og gods. Den eldste sønnen, 
Anders Botvid Karlsson (1902-1966) ble 
enig med sin familie om at han skulle stå for 
opprettelsen av den nye fergestrekningen. 
Imidlertid trengte han en båt til dette 
formålet.

I  Risør sør i Norge fantes det flere skips 
og båtbyggerier. ”Lindstøl & Søn - Skibs 

www.rigmor.no

Planene er allerede lagt for de spennende 
båtturene vi kan tilby i sommerhalvåret.
Blant de turene som er satt opp er besøk 
til Oscarsborg festning og turer til Drøbak. 
Det vil bli arrangert “Fisketur”, mens 
barna får sin egen “Sjørøverkveld”. 
Spesielt av året er “75 års cruise - 
Jubileumsturer”. 

Les mer om sommerens aktiviteter  på 
side 10 og 11 eller på www.rigmor.no.

Foto: Eva Groven

Opplev to av Oslofjordens eldste trebåter 
med sjel og i en hyggelig atmosfære.
Vi leier ut båtene med mannskap til 
følgende arrangementer!

•  Firmaturer
•  Private arrangementer
•  Transport
•  Skoleturer
•  Sightseeing
•  Fisketurer
•  Sjørøverkvelder
•  Oscarsborg festning med omvisning

Vi har matservering med en variert og
god meny, samt skjenkebevilling med alle 
rettigheter. Vårt mål er lage en hyggelig 
fjordtur, til rimeligst pris tilpasset 
kundens behov. For mer informasjon se 
side 16 eller www.rigmor.no. 
Telefon 930 23 379.

Velkommen ombord!
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og baatbyggeri” var blant disse. De hadde 
siden oppstarten i 1870 opparbeidet seg et 
godt omdømme på å bygge solide båter. 
Båtene ble bygget av eik, da det var stor 
tilgang på eiketrær i området. Etter en 
anbudskonkurranse og total vurdering ble 
Lindstøl valgt til å bygge den nye fergen, 
til en pris av 35.000 norske kroner. Einar 
Lindstøl (81) var seks år i 1930 da hans far 
og bestefar styrte familie- bedriften. Han 
forteller at det var vanlig at opptil 20-30 
arbeidere jobbet fra morgen til kveld i 3 -4 
måneder på å ferdigstille en båt på denne 
størrelsen.

Den nye fergen til Andres Botvid 
Karlsson ble en solid bygget jakt. Mellom 
eikespantene var det kun 10 cm, med 
eikgarnering og hud og med furudekk. 
Ifølge den svenske ” skeppslistan” fra 
1931 hadde fartøyet en lengde på 15.48 
meter, bredde 4.90 meter, dybde 2.08 

meter og bruttotonnasje på 35.94. Det 
ble lagt 15 tonn støp i bunn og motoren 
som ble installert var en ny 60 HK 2 
sylindrer Bolinder. Båten ble sertifisert til 
48 personer.

I 1930 var båten ferdig. Fergen ble døpt 
”Näset” etter hjemstedet ”Hovenäset”  
til rederfamilien. MF (Motorfartyget) 
Näset ble umiddelbart satt inn på den nye 
ruten. Gustav Karlsson (93) som er den 
yngste broren til Andres Botvid Karlsson, 
forteller at oppstarten til MF Näset var 
kjærkommen for mange innbyggerne på 
strekningen Gravarna og Lysekil. Båten 
gikk i ”melkerute” på denne strekningen 
frem til 1940 og fraktet både fastboende, 
sommergjester, gods, mat og post.

1940 –1945 Krigen.
På grunn av oljerestriksjonene i Sverige 
under den 2. verdenskrig kunne ikke MF 
Näset fortsette å seile i sin fergetrafikk, og 
måtte gå i opplag. Under krigen var det 
vanlig at den svenske marinen (Kronen) 
brukte sivile fartøyer til sitt virke, og den 
7. mai 1942 rekvirerte den svenske marine 
MF Näset til bruk som kystvaktfartøy. 
Det ble i denne perioden også installert en 
”liten kanon” på fordekket. Den svenske 
marine beholdt MF Näset til og med 5. 
oktober 1945. Gustav Karlsson som i den 
tiden seilte utenriks forteller at den svenske 
grensen gikk 3 nautiske mil fra land, og at 
kystvaktbåtene blant annet ble satt til å 
kontrollere grensen.

Sverige var nøytrale under krigen, likevel 
var reglene strenge. Skulle båter seile 
utenfor grensen måtte skipene skrive 
”Sverige” med stor skrift på skutesidene, 
samt det måtte henge flere svenske flagg 
på sidene. Kontrollen fra tyske fly og skip 
var formidabel.

Fra krigsarkivet i Sverige har jeg 
fått tilsendt mye dokumentasjon på 
korrespondansen mellom den svenske 
marine og eieren Anders Botvid Karlsson 
på slutten av krigen. Dialogen dreide seg 
for det meste om uenighet vedrørende 
betaling for MF Näset i krigsårene. Eieren 
krevde 15 kroner dagen i leieinntekt samt 
dekket all slitasje og verksted opphold, 
mens den svenske marine kun var villige 
til å betale 5 kroner dagen. Det endte opp 
med 8 kroner dagen, til Anders Botvid 
Karlsson store misnøye.

1945 – 1968
Rolf Martinsen overtar.
Da den 2.verdenskrig var over, var ikke 
MF Näset tiltenkt mer fergetrafikk i dette 
området, da nye og større båter ble kjøpt 
inn grunnet økende trafikk. Båten ble lagt 
ut for salg.

Kystskipperen Rolf Martinsen fra Hvaler 
hadde i flere år drevet fergebåt på Vesterøya 
på Hvaler med båten” Rolf ”.
Han hadde lenge vært på utkikk etter en 
større og mer hendig ferge.
Da han høsten 1945, tilfeldig traff en 
megler som kunne fortelle at det var en 
15 meter treferge til salgs i Smøgen, dro 
han ved første anledning dit for å ta MF 
Näset i skue. Det flotte synet av den solide 
trefergen gjorde et stort inntrykk på unge 
Martinsen.

M/S Rigmor gjennom 75 år - Norges eldste rutegående treferge i drift

Lindstøl & Søn Skibs- & Baatbyggeri i Risør. 
Her ble M/S Rigmor bygget i 1930.

“Motorfartyget Näset” senere omdøpt til M/S Rigmor, i trafikk ved Hovedneset i 
Kungshamn, Sverige 1930-årene.

Fredrikstad blad 6.desember1997
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Fergeturen gikk fra Fredrikstad til stedene 
Papperhavn, Hesthella og Bukta på 
Vesterøya.
På denne tiden var veiforbindelsen så vidt 
dårlig på Vesterøya, at mye av ferdselen 
gikk med båt. I tillegg til person- og 
godstrafikk fraktet også M/S Rigmor fisk 
og reker til fiskerimottaket i Fredrikstad.

Imidlertid ble konkurransen fra de større 
Hvalerbåtene for stor, disse seilte også 
fra Fredrikstad til Hesthella og de øvrige 
bryggene på Hvaler. Så 1947 ble det siste 
året M/S Rigmor seilte denne strekningen 
da trafikkgrunnlaget ble for lavt. 

Nye fergestrekninger måtte tenkes 
ut, og sommeren 1948 seilte M/S 
Rigmor på strekningen fra Fredrikstad 
til hyttesamfunnet ved Hubukta og 
badestedet Foten på Onsøy. Men som med 
alle badebåter er dette avhengig av været, 
så det ble med denne sommeren.

Høsten 1948 fikk Martinsen tilbud om å 
starte å seile fergetrafikk med arbeidere 
hver morgen og ettermiddag til og fra 
Fredrikstad mekaniske verksted, fra og til 
Gressvik Brygge i vintersesongen. Dette 
sparte arbeiderne for en lang omvei til 
jobben. Rolf Martinsen (89) forteller at 
båten var nesten full hver arbeidsdag.  
Avgangen var 0610 fra Gressvik Brygge, 
med ankomst Fredrikstad Mekaniske 
Verksted 6 minutter senere. Returen på 
ettermiddagen var 1615(!). Ifølge sønnen 
Truls varte denne avtalen hvert vinterhalvår 
frem til og med 1964.

M/S Rigmor kommer 
til Oslofjorden
Rolf Martinsen var en mann med mange 
bekjentskaper og stort kontaktnett.
Våren 1949 seilte M/S Rigmor for første 

gang inn Oslofjorden, hovedstaden var 
målet. I tre sommersesonger, seilte 
M/S Rigmor trafikk mellom Oslo Havn, 
utstikker C (dagens Rådhusbrygge 3) tur/
retur Bygdøy Sjøbad. Bygdøy Sjøbad som 
lå på innsiden av Killingen (Bygdøy) var 
blitt åpnet som en avholdsrestaurant til 
glede for mange, og trafikken var stor. 

MS Rigmor blir forlenget.
Rolf Marinsen ønsket seg etter hvert en 
båt med større kapasitet, og 20 år etter 
bygging, våren 1950 var igjen M/S Rigmor 
tilbake ved ”Lindstøl og Søn Baatbyggeri” 
ved Risør. Båten ble forlenget til 56 fot og 
krysser ombygget. Dette førte til større 
kapasitet, M/S Rigmor ble nå sertifisert til 
110 passasjerer.

Tilbake i Oslo fortsatte M/S Rigmor på 
turene til Bygdøy Sjøbad. Imidlertid ble det 
færre reisende også på denne strekningen, 
men selskapet ”Båtservice” manglet båter, 
så i sommersesongene 1952 og 1953 seilte 
en innleid M/S Rigmor, som badebåt fra 

Rolf Martinsen, i det gamle styrhuset på 
M/S Rigmor.

M/S Rigmors “navnemor” Rigmor Martinsen.

Eieren Anders Botvid Karlsson krevde 
30 000 svenske kroner for båten og med 
en kurs på 1.18 var dette slettes ikke noe 
rimelig båt i 1945, likevel; 3. november 
1945 var kjøpet et faktum.

Da MF Näset ble til M/S Rigmor.
Før båten fikk lov til å seile hjem til Norge 
måtte alle pairene være i orden, dertil også 
nasjonalitetsbeviset med nytt norsk navn.
Da tollinspektøren spurte hva båten nå 
skulle hete, var Martinsen i tvil om dette, 
da han ikke hadde tenkt på den slags. 
- Det var først da tollinspektøren spurte; 
”Hva heter gumman (fruen)?”, og 
Martinsen svarte ”Rigmor”- at det nye og 
etter hvert velkjente navnet på årets 75 
åring ble til.

M/S Rigmor i Norge.
Mellom 1945 og 1947 fortsatte 
M/S Rigmor å seile i den fergetrafikken 
som ”Rolf ” hadde hatt de senere årene. 

- Artikkel fra Asker & Bærum Budstikke mars 1973.
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KIWI Sandvika 7-23
Vi gratulerer jubilanten!

Misunnelig på poden som skal på leir hos oss i sommerferien?

Utenfor sommerferien åpner vi dørene for de voksne!

Vi arrangerer:

Firmaarrangement
Klasseturer for idrettslinjer

Etc
Takker samtidig for mange år med veldig hyggelig samarbeid med Rigmor!

Oslo Havn tur/retur Huk.” (Magnus 
Birkeland - MB)

Silius og Rigmor
På denne tiden seilte  ”Silius ” på strekningen 
mellom Oslo og Vestfjorden (øyene utenfor 
Asker og Bærum) Magnus Birkeland fra 
Brønnøya i Asker kommune, forteller at 
Silius hadde overtatt fergetrafikken på 
denne strekningen etter de gamle Pappa- 
og Asker båtene. For å avlaste Silius ble 
M/S Rigmor satt i fast rute, og sammen 
tok disse to båtene seg av fergetrafikken 
fra/til Oslo i 1954 og 1955.

Magnus Birkeland skriver at båten på 
denne tiden “..hadde en ”tøff-tøff ” gløde 
hodemotor med vridbar propell og gjorde 
ikke mer enn 8 knops fart.  Dekkssalongen 
var helt åpen, med presenninger som 
kunne rulles ned ved uvær.  Riktig kaldt 
og trekkfullt kunne det være”.

M/S Rigmor seilte en morgen- og 
ettermiddagsrute, samt en lasterute på 
formiddagen. På søndagene var det bare å 
kjøre alt remmer og tøy kunne holde for å 

avvikle den store utfartstrafikken (MB).

Langåra
Nordre Langåra, som flere av de andre 
øyene i fjorden, ble på denne tiden brukt 
av Oslos arbeiderklasse. I feriene bodde det 
opp til 4-5000 mennesker på øya. ”Det 
var folk som ikke hadde råd til å skaffe seg 
sommerhus eller lystbåter” (Follo museum). 
Her bodde de i telt eller små lemhytter, 
som de fikk lov til å sette opp på våren, 
så sant de ble lagt ned (”flatpakket”) på 
høsten. Her var det også butikk, og mye av 
varene M/S Rigmor transporterte var hit.
Langåra var på mange måter ”grunnsteinen” 
i M/S Rigmors trafikk på denne tiden.
Selv om begge båtene seilte samme rute, 
var det ofte forskjell på hvem som reiste 
på hvilken båt. Silius var regnet som den 
fineste og mest passasjer vennlige og var 
blant hytteeierne fra Brønnøyas favoritt. 
Mens M/S Rigmor tok for det meste 
trafikken til/fra Langåra.

“På sensommeren 1955 ble den nye 
”Vestfjordbussen” satt i trafikk, og dermed 
var det ikke lenger behov for M/S Rigmor” 

(Magnus Birkeland). I de tre påfølgende år 
var det en litt roligere tilværelse for båten. 
Tilbake i Fredrikstad drev Rolf Martinsen 
landhandel, mens noen fiske- og chartrede 
turer ble det også tid til med M/S Rigmor. 
Utenfor Hankø ble det arrangert mange 
seilaser. Rigmor fraktet også publikum til 
og fra Garnholmen for at de kunne oppleve 
seilasen herfra.

”Silius gikk siste tur i 1957-båten var i 
dårlig forfatning og det fantes ikke midler 
til reparasjon, så fra 1959 var 
M/S Rigmor tilbake som suppleringsbåt for 
”Vestfjordbussen” og slik fortsatte det opp 
gjennom 1960-årene. I denne perioden 
fikk båten ny motor og større fart, nytt 

M/S Rigmor i trafikk ved Oslo etter forlengelsen i 1950.
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M/S Rigfar møter M/S Rigmor i 
Middagsbukta på en travel utfartsdag.
Foto: Freddy Nilsen

Vi takker for et langt og hyggelig samarbeid med M/S Rigmor de siste 25år.

styrehus og lukket dekkssalong.  Fra 1967 
overtok ”Rigmor” rutetrafikken alene, 
stadig med Oslo som utgangspunkt. 
Høsten 1968 ble Rolf Martinsen syk og 
ruten måtte brått avbrytes. (MB)

Olav Håbu tar over
I Oslo hadde Sjøkaptein Olav Håbu fra 
Hvaler, mønstret av noen år tidligere fra 
rederiet Fred Olsen for å starte opp med 
forsyning av ferskvann til tankbåter og til 
hytter og hus på øyene.
Da Martinsen ble syk, dro han egenhendig 
til sin ”Hvaler-bror” Olav Håbu for å 
høre om han var interessert i å kjøpe M/S 
Rigmor. Det endte med Olav Håbu kjøpte 
M/S Rigmor. Så allerede i 1969 fortsatte 
fergetrikken med omtrent samme ruteplan 
som før.

Fra Sandvika med Øya 
og Andersen
”Mellom øyene utenfor Sandvika hadde 
Einar Andersen fra Vettre opprettholdt 
trafikken med ”Øya” og senere ”Øya 2” 
siden 1948. Sommeren 1968 skulle bli 

siste sesong for denne ruten, Andersen var 
blitt pensjonist og lot seg ikke overtale til 
å fortsette trafikken. Sommeren 1970 ble 
det derfor etter avtale mellom Brønnøya 
Vel og Olav Håbu lagt inn en handlerute til 
Sandvika to dager i uka. Dette opplegget 
var så vellykket at det fortsatte i 1971 og 
1972”. (MB)

Nye medeiere
Ruten mellom Sandvika og Borøya ble 
på denne tiden seilt av Bærumsfergene,  
men da disse båtene ga opp ruten til 
Borøya. gjorde Bærum kommune store 
anstrengelser for å få gjenopptatt denne 
trafikken. Dette løste seg ved at to 
interessenter,  Sjøkapteinene Johan Strand 
(1924-1976) og Kjell Salomonsen (1935-
1998) gikk inn som medeiere sammen 
med Olav Håbu i M/S Rigmor. 

”Det ble etablert et helt nytt ruteopplegg 
fra Sandvika til øyene utenfor Asker og 
Bærum fra sommeren 1973, med et tett 
ruteopplegg fra morgen til kveld hele 
sommeren”. (MB) 

Fergerute 1968.
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Engelsviken
Snekkerverksted

Tlf 69 33 06 21   Fax 69 34 61 79

Medvirket til oppussing av 
Rigmor til 75 års dagen

ERIK W. SMITH
TØMRER OG MØBELSNEKKER
CLAIRVOYANT, HEALER
Mobiltlf.: 996 41 617
www.gunnerudtunet.no

Historien er skrevet med forbehold om riktighet fra 
kildematerialet.

Kilder og tusen takk til:
Magnus Birkeland
Olav Håbu
Rolf, Rigmor, Truls og Kirsten Martinsen
Gustav Karlsson
Einar og Signe Lindstøl
Det svenske krigsarkivet ved Madeleine Engstrøm
Det svenske skeppslistan 1931 –1945  
Lysekil posten ved Terje Fred
Ullabritt Engstrøm ved Svenske Sjøfartsverket 
Budstikka - For diverse artikler og bilder
Bjørg Kristensen, Freddy Nilsen og Knut Bjerke i 
Budstikka
Follo Museum

Avtalen med Bærum kommune innbefattet 
foruten støtte til fergeturer i Vestfjorden, 
også at rederne skulle gi undervisning i 
sjøvett og  etter hvert marinebiologi til 
ungdomsskoleelevene i Bærum kommune. 
Avtalen var unik i sin tid, den første i 
Norge. (I dag 33 år senere står fortsatt 
denne avtalen ved lag). Båtene ble raskt 
populære, mye takket være de positive 
egenskapene til eierne.

Oslo kommune som tok over fergetrafikken 
fra Oslo til øyene i Vestfjorden i 1973, 
ga seg i 1977. Derfor ble det fra 1978, i 
samarbeid med Stor Oslo lokaltrafikk, noen 
av fergeturene til  M/S Rigmor forlenget til 
Nesoddtangen.  På denne måten var det 
fortsatt mulig å reise med båt fra Oslo til 
øyene.  Dette varte til 1999”. (MB)

Da den dyktige og meget godt likte 
Sjøkaptein Johan Strand dessverre døde 
i en ulykke i februar 1976 kjøpte de to 
andre eierne ut Strand sin eierandel.

M/S Rigmor & M/S Rigfar
M/S Rigmor ble raskt en meget populær 

ferge for innbyggerne i kommunen, og etter 
hvert økte trafikkgrunnlaget så vidt mye, 
at eierne Olav Håbu og Kjell Salomonsen 
bestemte seg i 1982 for å kjøpe en ekstra 
ferge. De fikk tilslag på M/S Flekkerøy, 
som siden 1948 hadde trafikkert til/fra 
øya med samme navn og Møvig utenfor 
Kristiansand. De døpte fergen M/S Rigfar.

Fram til i dag
M/S Rigmor og M/S Rigfar utviklet seg 
gjennom årene til å bli velkjente ferger, 
kjent langt utover kommunegrensene til 
Asker og Bærum. De har blitt et begrep 
og en institusjon til glede for 40.000 
passasjerer som benytter seg årlig av båtene 
enten de deltar på ferge- eller skoleturer, 
eller er med på selskapets diverse  
sightseeingturer eller chartrer båtene til 
private eller forretningsmessige turer med 
skjenkebevilling og matservering.

Etter min far Kjell Salomonsen døde i 
1998 og Olav Håbu pensjonerte og solgte 
seg ut før sesongen 2002, er det med 
stor ydmykhet jeg driver fergene videre 
gjennom mitt selskap Sandvika Fjordturer 

Olav Håbus siste fergetur i september 2001. Turen ble feiret med 
familie, venner og passasjerer gjennom mange år.    

Foto: Karl Braamaas

AS. Jeg er svært takknemlig for alt de har 
lært meg om båtdrift gjennom årene.
Sammen med min kone Hilde og bror 
Tom, mine dyktige medarbeidere og det 
gode samarbeidet med Bærum kommune, 
håper jeg vi sammen klarer å fortsette den 
positive utviklingen. Med båtenes historie 
som ballast og kreativitet ser vi fremover, 
forhåpentligvis til glede for gamle og nye 
reisende. Velkommen ombord!

Bjørn Salomonsen, 2. mai 2005

Kjell Salomonsen (1935-1998) på fordekket 
av M/S Rigmor i 1981.
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Første dag etter Påske blir jeg møtt 
velkommen av blid og solbrun ordfører 
Odd Reinsfelt. Vi er på hans kontor i 
Rådhuset for en liten prat om årets jubilant 
M/S Rigmor.

Hva er ordførerens første minne fra 
fergetrafikken i Vestfjorden? På 1950 
tallet, da jeg var barn og ungdom (født 
i 1941), var jeg ikke så mye i Sandvika, 
men brukte mye tid i Holtekilen og i det 
området.

Fra Strand var det svært populært å 
benytte seg av de gamle Bærums fergene. 
Dette var små badeferger som blant annet 
seilte mellom Strand, Sarbuvollen og 
Torvøya, hvorpå sistnevnte øy var min og 
mine venners desiderte favoritt med rent 
vann og flotte bademuligheter. ”Dessuten 
Bjørn”, sier han, “Torvøya var et ordentlig 
fint sted å invitere jentene med til, de kunne 
jo ikke ”stikke” fra oss på en øy, siste ferge 
gikk klokken 21 om kvelden tror jeg...” Jeg 
synes jeg ser et lite smil i munnviken på 
ordføreren før han fortsetter: “Dette var 
før trafikken på vår gamle hovedflyplass, 
Oslo lufthavn Fornebu ble for stor, Ja, da 
trafikken på flyplassen økte og utbyggingen 
tok sin plass, ble ikke lenger øya brukt til 
badeplass, og trafikkgrunnlaget stoppet 
opp for disse fergene.”

Hva ble ditt forhold til Vestfjorden etter dette?
“Etter tiden med Bærumsfergene fikk jeg 
egen båt, tror det var i 1965, husker det 
som det var i går; en 17 fots ”Nordkapp” 
med 50 HK påhengsmotor, dette var en 
stor motor på en båt på den tiden. Men 
etter 10 års tid var det slutt, etter dette 
har jeg ikke hatt egen båt, det ble for mye 
å holde på med, men heldigvis til stor 
glede kom M/S Rigmor, slik at man kunne 
komme seg ut på  fjorden og til de flotte 
øyene likevel!”

Ordførerens første minne om M/S Rigmor?
“Jeg har problemer med å huske eksakt 
hvilket år M/S Rigmor startet å seile fra 
Sandvika fordi det alltid har vært en ferge 
i fjorden: Bærumsfergene, Øya 1 og 2 med 
gamle skipper Andersen og så kom M/S 
Rigmor med Olav Håbu, Johan Strand 
og din far Kjell Salomonsen”. Jeg forteller 
raskt om starten sommeren 1973, og 
Reinsfelt nikker og forteller: “Prosjektet 
med M/S Rigmor var unikt i sin tid, og 
er det fortsatt,” sier han. “I tillegg til den 
ordinære fergetrafikken startet jo båten og 
eierne med skoleundervisning i sjøvett og 
marinebiologi for samtlige klasser i Bærum 
kommune, den første i sitt slag i Norge.”

Hvilken betydning tror du M/S Rigmor 
og M/S Rigfar har hatt og har for Bærums 
befolkning? “Båtene er et enestående 
innslag i våre hektiske liv, hvor en helt 
spesiell ro og atmosfære preger båtene der de 
seiler på kryss og tvers blant øyene utenfor 
Asker og Bærum. Når man er ombord 
gir dette minner og assosiasjoner om en 
svunnen tid. Betydningen for innbyggerne 
er meget stor, med tanke på at M/S Rigmor 
blant annet har hatt skoleundervisning for 
alle skoleelever i Bærum siden 1973, gjør 
at mange har et helt spesielt forhold til 
båten. Likså muligheten til å benytte seg 
av fergeturene, sightseeingturene og de 
andre aktivitetene gjør at tilbudet favner 
de fleste alders- og interessegrupper. Har 
du besøk fra fjern og nær er en tur med en 
av disse båtene obligatorisk, en flott måte 
å vise skjærgården på. Selv har jeg benyttet 
meg av muligheten ved flere anledninger,” 
sier Reinsfelt.

Vi blir sittende å prate om løst og fast en 
stund, vi diskuterer nedleggelsen av Oslo 
Lufthavn Fornebu, hvor stille, rolig og fint 
det har blitt på fjorden, om den spennende 
utviklingen av Sandvika by, om E18, om 
idyllen det hadde vært uten denne, og 
om utviklingen av Kadettangen. Vi har 
begge meninger om Torvøyas fremtid, om 
mulighetene for å lage et fergeanlegg der 
så snart faunaen og floraen har vokst til 
igjen etter flere års flytrafikk. Om noen 
få år bygger vi en brygge der, er vi skjønt 
enige om, en fin øy for båtene å anløpe i sin 
fergetrafikk på varme sommerdager. “Men 
da skal øya ha naturstier med vær varsom 
plakater  med skilting og informasjon til 
publikum, for øya er en naturperle,” sier 
ordførerens bestemt om sin barndoms øy. 

Og mens vi sitter og diskuterer kommer 
vi igjen naturlig inn på driften av M/S 
Rigmor og M/S Rigfar. Jeg tillater meg å 
spørre avslutningsvis om ordførerens syn 
på framtiden for båtene og om det er noe 
han ønsker å si til jubilanten? “Aller først 
må jeg få lov til å gratulere så mye til M/S 
Rigmor med jubileet, og fortelle at hun har 
gjort og gjør en enestående jobb. Deretter 
må jeg si at det er en stor politisk vilje til 
at driften av M/S Rigmor og M/S Rigfar skal 
fortsette, og jeg er veldig glad for at det 
ikke er planer om noe annet. Jeg gleder 
meg på vegne av jubilanten, og ser at 
utviklingen vedrørende driften fortsetter i 
riktig retning som nå.”

Og avslutningsvis vil jeg si at jeg ønsker 
at jubilanten får oppleve planene til eier 
og kommunen om å gjøre kaianlegget 

(Rigmor-kaia) enda mer attraktivt i stil med 
båten, dens historie og hele virksomheten. 
Jeg ser frem til utviklingen av Kadettangen 
og at elvebredden utnyttes som et enda 
bedre og større båtareal, med jubilanten 
M/S Rigmor og mannen M/S Rigfar som en 
viktig del av dette. 

Tiden går så altfor fort, så jeg takker så 
meget for visitten og at ordføreren tok seg 
tid til en liten prat om årets jubilant. Det 
er gode ord å ha i bakhodet tenker jeg i det 
jeg går ut i vårsolen hvor en stadig høyere 
temperatur gjør at tankene om vinterens 
dvale snart bare er fjerne minner; Rigmor, 
pussemaskin, kjeledress og maling venter, 
for den gamle dame er nok en gang klar 
for årets sminke.
Rigmor, pussemaskin, kjeledress og maling 
venter, for den gamle dame er nok en gang 
klar for årets sminke.

B.S.

Ordføreren hilser

ved Natur- og idrettsforvaltningen 
takker for et meget godt  sam-
arbeide med M/S Rigmor siden 
1973. Vi gratulerer med de 75 
årene, og ser frem til fortsatt 
mange års videre drift til glede 
for innbyggerne.

Ordfører Odd Reinsfelt
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Sommeren 1952 
var jeg 14 år 
gammel og hadde 
fått feriejobb som 
dekksgutt på m/s 
”Silius” – båten 
som hadde over-
tatt ruten mellom 
Oslo og øyene i 
Vestfjorden etter 

at de gamle Askerbåtene (Pappa-båtene) 
hadde måttet innstille virksomheten.  I en 
slik jobb gjaldt det en minstealder på 15 
år, men det ble enkelt og greit ordnet ved 
at det ble skrevet feil fødselsår i registre-
ringspapirene til trygdekassen-så enkelt 
var det den gangen.  Hyren var kr. 10,- pr. 
dag og arbeidstiden 10 timer, altså tem-
melig nøyaktig 1 krone timen.  Likevel 
var det en fyrstelig betaling for en gutt 
som var vant til å få 2 kroner i ukepenger 
hjemme.  Jobben besto i å hjelpe folk om 
bord og i land ved bryggene, laste og losse 
bruskasser og sementsekker.  Underveis 
skulle det sorteres post og aviser og mel-
lom turene sto rengjøring og messingpuss 
på programmet.  En viktig jobb besto i 
å hente 10 flasker eksportøl til fartøyets 
tørste maskinist-hver dag.

I slutten av juli skulle ”Silius” i dokk for 
reparasjon av propellhylsen og jeg skulle 
være kjentmann og billettør på reserve-
båten.  Lørdag 26. juli stilte jeg opp kl. 6 
morgen og stiftet for første gang bekjent-
skap med M/S ”Rigmor” og daværende 
eier og skipper, Rolf Martinsen fra Gress-
vik.  Det ble med den ene dagen dette året, 
men det skulle vise seg at det slett ikke ble 
”Rigmor”s siste tur i Vestfjorden.

Jeg fikk tidlig overta ansvaret for rute-
oppleggene og denne jobben beholdt jeg 
både for Rolf Martinsen og deretter Olav 
Håbu og Kjell Salomonsen til SL overtok i 
1987. Men jeg var fast passasjer til og fra 
jobb helt til 1979 – det siste året ”Rigmor” 
gikk morgenrute for pendlerne. 

I 1979 gjorde jeg dessuten min hittil siste 
jobb om bord.  En morgen kom Olav Håbu 
alene med ”Rigmor” til Brønnøya – billet-
tøren hadde forsovet seg.  Da var det bare 
å rykke inn – 27 år etter min første jobb 
på ”Rigmor”.  

Ved et jubileum skal man ikke bare se 
bakover-”Rigmor” fyller 75 år i 2005 og 

Tilbakeblikk

Det er søndag. Far er pensjonist og er ikke 
lenger så sprek. Alt er ikke like lett å ut-
føre alene. Følelsen av å mestre eget liv…
- Jeg savner sjøen, sier far. - Ja, Arendals-
Snekka med stiltbygget baug, utover på 
øyene, lørdag ettermiddag og tidlig sønd-
ag morgen i Langårasundet.
 
- Morgenbadet, alle de andre båtene. 
- Plankehyttene på land ... svarer jeg, 
- men båten har vi ikke lenger…
- Hva med en tur med Rigmor foreslår jeg. 
En dagstur med båten, en runde til alle 
øyene. Det glimter til i fars øyne og slik 
blir det. Rigmor krever bare 
at du er. 

Lyset i øynene til far der 
foran i stavnen på Rig-
mor… Det var en god op-
plevelse å stå på kaia og 
vinke.
- Skipperen passet farten 
og ruta og at alle kommer 
til sine bestemmelsessteder, 
sa far når han steg på land 
igjen, øynene lyste - nese-
borene til far vibrerte - ved 
tanken på sjøen som han el-
sket, - slik bare hans nese-

Rigmor gir meg 
følelsen…

Dette er bare noen stikkord som Rigmor og 
mannskapet har gitt tusenvis av elever og 
lærere i Bærumsskolen. Om det har vært 
undervisningsturer, øyturer, avslutnings-
turer eller fisketurer, vil turene med Rigmor 
være noe vi husker så lenge vi lever. Takk 
for en morsom og annerledes skoledag, vi 
håper dette vil fortsette.

Gratulerer med 75 års jubileet.

Lars B-Osa, Løkeberg skole 

Forventninger, opp-
levelser, nysgjerrighet, 
erfaringer, minner og 
forskertrang!!

I 2004 reiste vi 30 glade ansatte fra Helset 
barnehage på kveldstur med MS Rigfar, 
og vi er alle enige om at dette må gjentas 
denne sommeren. 
Takk for super guiding i Indre Oslofjord, 
flott båt og deilig fingermat.

Ellen Myhre, Helset barnehage

Hilsner til jubilanten
av disse er nærmere 50 tilbrakt i Vestfjor-
den.  Det er unikt at en trebåt har gått i 
rutetrafikk i så lang tid.  Jeg vil gratulere 
jubilanten og håper at det lykkes Bjørn 
Salomonsen og hans dyktige hjelpere å 
holde liv i den gamle damen i mange år 
fremover – til udelt glede for alle som 
holder til på øyene eller som setter pris på 
en fjordtur i den fantastiske skjærgården i 
Asker og Bærum.  

Magnus Birkeland, Brønnøya

bor kunne vibrere. Vi hadde mange kom-
mentarer om øyene i gamle dager, skipper 
Salomonsen og jeg. Det var en fin tur.

- Rart at begge to er døde i dag, sier skip-
per Bjørn. Hans far ble 62 år. De døde med 
en ukes mellomrom i mars –98.
- En epoke er over som jeg skal føre videre, 
kan både Bjørn og jeg si om hver våre fedre. 

Ragnhild Pehrson
Venner av Gamle Sandvika

Helset barnehage
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Mental Helse Akershus inviterte medlem-
mer og andre til sommeravslutning 10. juni.

RIGMOR MØTER RIGFAR
10. juni møtte 36 glade mennesker opp på 
Pir 3 ved Aker Brygge. Mental Helse Ak-
ershus’ medlemmer og andre venner skulle 
på båttur! Og for en tur det ble! Været var 
solfylt og varmt. Det var så koselig på kaia 
en tidlig tirsdags morgen: Sydende mor-
genliv og sommerfølelse. Vi var alle fulle 
av forventning til vårt møte med RIGMOR. 
Den 73 år gamle “damen” viste seg å være 
akkurat passe stor og med masse sjel og 
koselig interiør. Noen av oss satt på dekket 
foran og andre valgte bakdelen til Rigmor. 
Det var også gode muligheter til å sitte 
inne. Inne var det dekket med hvite duker 
og fat på fat med rekesmørbrød. Synet av 
fersk loff med reker fikk oss til å glemme 
den nylig inntatte frokosten. Dette smakte 
så godt! 
Mens vi spiste og skravlet, guidet skipper 
Bjørn oss rundt om i Oslofjordens vakre 
omgivelser. Dekksgutten Erling sørget for 
oppvarting slik at ingen manglet noe.

Det er lenge siden vi har sett så mange 
blide og fornøyde mennesker på en gang. 
Vi stod selv for underholdningen: Vi sang 
det vi kom på av sanger. Litt falskt var det 
vel kanskje, men desto mer hjertelig.
Vi gikk i land i middagsbukta. Her var 
det noen som badet og til og med en som 
prøvde fiskelykken (men det ble med 
rekene denne dagen). Vannet var 18 - 19 
grader varmt.

MENGDER MED KAFFE
Skipper og dekksgutt hevdet at de aldri 
hadde opplevd at så mange drakk så mye 
kaffe på en tur. Det førte til at skipper Bjørn 
gjorde en ekstra liten tur til en møtende 
båt: Her fikk Rigmor nye forsyninger til 
tørste passasjerer. To store båter, side om 
side, for å gi oss nok kaffe. DET er service 
det! (Ja, det var jo litt morsomt også, da). 
Kl. 1615 var turen over. Dette var en flott 
opplevelse som anbefales andre lokallag!  
Neste år gjør vi det samme igjen.

Anne Kristin Fiskerud
Mental Helse Akershus

Etter fem år på Brønnøya, ved Ostsundet, 
har vi lært oss til at her er der stor forskjell 
på vinter og sommer. Stille om vinteren, 
på sjøen og på land. Motsatt om sommer-
en. Spesielt i helgene er duren fra Ostsun-
det påtagelig. Men vi venner oss til det. 
Ser ikke opp når båtene drar forbi, ikke 
alltid iallfall. Men der er ett unntak. “Rig-
mor”. Hun legges merke til, og blir gjerne 
kommentert. Et av våre beste vårtegn er 
at “Rigmor” kommer i fjorden. Det ville 
vært rart uten henne. Og så den gode op-
plevelsen det er å møte konemor fredag 
ettermiddag, på Nordre Brygge, når hun 
kommer med “Rigmor”, - og har kjøpt is 
med seg. Og en hyggelig replikkveksling 
med Bjørn og før “Rigmor” gir full fart ak-
terover fra bryggen.

Nå skal vi nok flytte fra Brønnøya. Utro-
lig, men sant. Trøsten får være at det blir 
“Rigmor” som tar flyttelasset. Det kan 
hun også. “Rigmor”, institusjonen i Vest-
fjorden. 

Sverre L. Nielsen 
Nordre Brygge, Brønnøya

Hilsen fra Nordre 
Brygge, Brønnøya

Vårt møte med en sjarmerende 
gammel dame  
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Sommerens båtturer

Fisketur
M/S Rigmor arrangerer fisketur for de som har lyst til å prøve fiskelykken Oslofjorden. 
Vi seiler ut til den kjente og gode fiskeplassen ved Vestre Måsane eller andre steder i 
fjorden hvor fisken vet å bite. Turene blir arrangert på sommeren og i høstferien (se 
datoer). Turen seiles med maksimalt 30 personer.

Dato sommer / Mandag: 11.07. - 18.07. - 25.07. og 01.08.2005 
Avgang sommer:  18.30 - Sandvika Rigmor-kaia
Ankomst sommer:  21.30 - Sandvika Rigmor-kaia
Dato høstferie  03.10. -04.10. -05.10. -06.10. -07.10.2005 
Avgang høstferie:  11.00 - Sandvika Rigmor-kaia 
Ankomst høstferie: 14.30 - Sandvika Rigmor-kaia
Pris:   kr. 150,- pr. person
Inkludert:  Båttur og fiskelykke
Salg om bord:  Forfriskninger, kake/nystekte vafler og diverse kioskvarer
   Øl & vinrett.
Annet:   Ta med egne fiskesnører. 
   Noen fiskesnører leies bort på turen. Pris 30 kroner
Påmelding:  Billetter fåes kjøpt på  Sandvika Storsenter ved 
   Informasjonen/Turistkontoret fra 1. juni 2005.
   Telefon 67 52 23 00/Telefon båt  97 95 97 95

75 års cruise - Jubileumsturer
M/S Rigmor 75 år - 75 sightseeingturer til 75 Kroner* pr. person
I år fyller Norges eldste treferge i drift, M/S Rigmor 75 år. Dette skal blant annet feires 
med at vi arrangerer 75 sightseeingturer gjennom hele sommer sesongen. Ombord vil 
du oppleve idylliske steder vi ikke seiler i vår ordinære fergetrafikk. Kapteinen vil guide 
deg gjennom fjorden, hvor dere også vil få et historisk tilbakeblikk av ulike steder i 
fjorden frem til i dag. Turen går hovedsakelig i Slepend-renna/Vendelsund,  Hestesund, 
Holmenfjorden og Middagsbukta før vi returnerer til Sandvika gjennom Lille Ostesund. 
Turen seiles med 5 - 100 passasjerer. Alle 75 åringer får gratis tur på dette cruiset!

Dato:  Alle lørdag og søndager i tidsrommet 21.05. - 04.09.2005 
  Alle hverdager i tidsrommet 23.06. - 19.08.2005
Avgang:  12.00 - Sandvika Rigmor-kaia
Ankomst: 13.30 - Sandvika Rigmor-kaia
Pris:  kr. 100,- per person*
  *Rabatt: kr. 75,- per person ved bruk av Budstikka kortet (25 % rabatt)
Inkl i prisen: Båttur og guiding 
Salg om bord: Forfriskninger, Vafler/kake, iskrem, diverse kioskvarer. Øl & vinrett.
Påmelding: Ingen forhåndspåmelding. Møt frem i god tid.

Barnas Sjørøverkveld
Kaptein Rar Klin Kokos og resten av sjørøverbesetningen gjentar suksessen fra de tre 
foregående år, og inviterer nok en gang alle barn fra 3 -12 år med foresatte til en spen-
nende sjørøverkveld med M/S Rigmor. Her blir det sjørøversanger, iskrem og hygge 
mens vi seiler rundt i fjorden. Deretter setter vi sjøbein på en øde øy, Borøya) hvor det 
blant annet blir sjørøverjakt. Vi avslutter kvelden med grilling av pølser, brus, bading, 
leker og godteposer til barn og voksne! Turen seiles med 30 - 95 personer.

Dato:  27.06. og 28.06.2005   
Avgang:  18.30 - Sandvika Rigmor-kaia
Ankomst: 22.00 - Sandvika Rigmor-kaia
Pris:  kr. 250,- pr. person
Rabatt:  Budstikka-kortet gir 25 % rabatt (kr. 190,-)   
Inkludert: Båttur, brus, is, pølser og godtepose
Salg om bord: Sjørøverutstyr, forfriskninger og  iskrem
Annet:  Kle dere gjerne ut i sjørøverkostyme. 
Påmelding: Billetter fåes kjøpt på  Sandvika Storsenter ved 
  Informasjonen/Turistkontoret fra 1. juni 2005.
  Telefon 67 52 23 00/Telefon båt  97 95 97 95           

Foto: Anette Oskal

Foto: Freddy Nilsen

Foto: Bjørn Salomonsen
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Årets nyhet - Besøk Oscarsborg festning 
eller Drøbak
I år kan vi tilby våre reisende dagsturer til opplevelsesbyen Drøbak eller tur til 
Oscarsborg festning med guidet omvisning alle lørdagene i juli og den første i august. 
Vi seiler fra Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar. Under seilasen vil kapteinen 
guide mens vi seiler langs Vestfjorden på innsiden av de idylliske øyene utenfor Asker, 
Røyken og Hurumlandet. Om bord kan dere kjøpe hjemmelagde baguetter, nystekte 
vafler, iskrem, dagens avis etc. Vi har øl og vinrett. De som har bestilt tur til Oscarsborg 
festning, vil bli sluppet av ett kvarter før ankomst Drøbak. Etter tilbragt tid på hver 
destinasjon, seiler vi fra Drøbak, henter resten av gjestene ved festningen før vi setter 
kursen strake veien hjemover, mens vi seiler langs Nesoddlandet på den andre siden av 
fjorden. Turen seiles med 15 - 63 personer.

Oscarsborg festning:
Oscarsborg festning ligger på Kaholmen i Drøbaksundet. Ved Oscarsborg festning blir 
dere møtt av en  hyggelig guide når vi anløper. I ca. to timer vil dere få omvisning med 
kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie med hovedvekt på 9. april 1940, 
da festningen med sine ”stridsmidler stanset den tyske fremrykning ved senkningen av 
den tyske krysser Blücher”. Omvisningen innbefatter også besøk i Oscarsborg festnings 
museum og Kystartilleri-museet. Etter omvisningen kan dere disponere 30 - 45 
minutter på øya. Bademulighetene er gode. Spasere en tur rundt idylliske Kaholmene er 
å anbefale, likså et godt måltid på øyas restaurant. Båten returnerer fra samme sted som 
ved ankomst klokken 1445.

Drøbak
Vi ankommer midt i ”smørøyet” av Drøbak, og tilbringer to timer i ”sørlandsbyen”. 
Drøbak har en vakker trehusbebyggelse fra 1700-1800 tallet med velstelte rosehager 
som innbyr til nydelige spasersturer. Man kan også besøke et eller flere av byens mange 
kunstgallerier eller Oslofjordens saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen 
huser også Nordens eneste helårs åpne julehus. Og hva med å avslutte visitten med et  
besøk i en av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauranter?  Båten returnerer 
fra samme sted som ved ankomst klokken 1430.
 
Dato/Lørdag:  02.07. - 09.07. -16.07. - 23.07. - 30.07. og 06.08.2005 
Oppmøte senest:  09.45 - Sandvika Rigmor-kaia
Avgang:   10.00 - Sandvika Rigmor-kaia
Ankomst Oscarsborg: 12.15 
Ankomst Drøbak: 12.30  
Avgang Drøbak: 14.30 
Avgang Oscarsborg: 14.45 
Ankomst Sandvika 16.30 
Pris båttur pr. person: kr. 300,- per person 
Pris båttur (barn 0-16 år): kr. 150,- per person 
Pris guiding Oscarsborg: kr.   60,- per person 
Salg om bord:   Hjemmelagde baguetter, nystekte vafler/kake, Iskrem,   
    mineralvann, kaffe, te og diverse kioskvarer - Øl og vinrett.
Påmelding:   Billetter fåes kjøpt på  Sandvika Storsenter ved   
    Informasjonen/Turistkontoret fra 1. juni 2005.
    Telefon 67 52 23 00/Telefon båt  97 95 97 95

Foto: Freddy Nilsen

Foto: Bjørg Kristensen

Foto: Espen Nersveen
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I SL-systemet finnes det både buss, t-bane, 
båt og tog, men det er kanskje en spesiell 
linje som ofte blir glemt. I Vestfjorden med 
Sandvika som utgangspunkt finnes nemlig 
Rigmor og Rigfar som er to sjarmerende og 
fantastiske gamle trebåter som trafikkerer 
øyene utenfor Bærum og Asker.

Rigmor og Rigfar blir drevet av Sandvika 
Fjordturer ved Bjørn Salomonsen. Bjørn er 
virkelig en person som genuint brenner for 
driften av disse to båtene og jobber hardt 
og kreativt for å skape de beste tilbudene 
til de reisende. Dette gjenspeiler seg helt 
klart når man leser ruteheftet som i år kan 
skilte med ikke mindre enn syv fastlagte 
evenementsturer i tillegg til å tilby utleie 
av båtene til firmaturer, skoleturer, jubileer, 
sightseeing, frakteturer og andre private 
arrangementer. Disse syv turene er Barnas 
sjørøverkveld, fisketur, onsdags-, lørdags- 
og søndagscruise, tur til Oscarsborg Fes-
tning og nytt av året tur til Drøbak. Det er 
et svært imponerende utbud når en vet at 
disse båtene i tillegg også trafikkerer van-
lig rutetrafikk mellom øyene. 

Alle disse turene er veldig populære og det 
legges veldig stor vekt på at de skal være 
en fantastisk opplevelse knyttet opp mot 
båtene og fjorden. Det er også viktig å 
skape konsepter som virkelig faller i smak 
hos de som vil være med på de enkelte ar-
rangementene. 
Blant annet er Barnas Sjørøverkveld 
et helt gjennomført arrangement med 
sjørøverbesetning, sjørøversang, iskrem 

og hygge mens båten seiler rundt i fjor-
den. Turen går så videre til en sjørøverøy 
med sjørøverjakt, leking, grilling av pølser 
og godteposer. Også turene til Drøbak og 
Oscarsborg Festning er svært spennende 
turer med både sightseeing og hygge som 
en del av pakken.

Personlig hadde undertegnede ikke vært 
med på tur med Rigmor eller Rigfar 
tidligere, så det ble besluttet at båtene 
skulle få besøk 2. pinsedag. Været var i 
virkelig godlune for å skape en best mulig 
ramme rundt turen, og viste seg frem med 
en fantastisk blå himmel og knallgul sol. 
Da vi ankom Kadettangen i Sandvika var 
det allerede nesten full båt, og selv om 

dette var første avgang var det som sagt 
utrolig mange mennesker som hadde fun-
net veien til Rigmor. Bjørn var i full aktiv-
itet for å kaste loss og vi fikk stuet sakene 
og oss selv om bord før Rigmor la fra kai. 

Førsteinntrykket vi fikk om bord var svært 
hyggelig hvor kaptein Bjørn forklarte og 
beskrev båten, turen som lå foran oss og 
generelt var i et strålende humør. Selve 
turen med Rigmor i Vestfjorden tar ca 1 
time og 30 minutter, men det føles på 
langt nær som noen lang tur. 
Det var bare å nyte fjorden i fulle drag, 
og underveis guidet Bjørn og fortalte om 
både de ulike øyene båten ankom samt 
kunne fortelle en og en annen historie om 
ulike hus og bygninger.   

Vi bestemte oss for å tilbringe dagen på 
Borøya som er den første og siste anløps-
stedet på turen. Og med det fantastiske 
været gikk tiden på stranda så alt for fort. 
Kl. 18.50 steg vi så om bord i Rigmor for 
å bli fraktet tilbake til utgangspunktet i 
Sandvika. På tilbaketuren var også Hilde, 
Bjørns kone med som mannskap og sam-
men gjorde de båtturen til en sann glede 
å være med på. Dette ble veldig godt illu-
strert ved at flere av passasjerene ytret stor 
glede for at båten nå var tilbake i rute, og 
hvor hyggelig det var å se Bjørn og Hilde 
igjen.

For SL er dette en fantastisk reklame og 
et strålende eksempel på hvordan omtanke 
og varme kan skape litt ekstra for kunden 
utover det å frakte mennesker fra a til b.

Foto og tekst av Even Ueland

SLs ukjente perle!
Reportasje fra SL Magasinet 2004

Hilde og Bjørn - vertskapet ombord.  Foto: Even Ueland

Morgenstund Middagsbukta.
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Budstikka.Kortet er 
inngangsbilletten til 
rimelige turer med 
Rigmor og Rigfar. 

For aktuelle tilbud se www.budstikkakortet.no.

Din internasjonale møteplass 
ved Oslofjorden!
• 10 min. fra Oslo sentrum; flytog/tog/buss 

stopper på Sandvika stasjon.
• Gratis parkeringsplasser.
• Et av norges største og flotteste kurs og 

konferansehotell. 243 værelser.
• Trimrom med solarium, boblebad og badstue.
• 20 møtelokaler av variert størrelse.
• Opptil 1500 konferansegjester pr. dag. 
• Eget konferansevertskap.
• Banketter for opptil 800 gjester.
• Utstillingslokaler til messer/utstillinger 

og workshops.
• 3 scener i ulike lokaler, samt 

flyttbare dansegulv.

Tlf. 67 55 66 00 - Fax 67 55 66 88
www.rainbow-hotels.no/oslofjord

Rainbow Oslofjord_85x65  21-04-05  11:52  Side 1

Dodo Vedeler fra Brønnøya, har bodd 
over 50 år på hytta i sommerhalvårene, 
og har fulgt MS Rigmor siden. Hun er en 
av mannskapets favoritter beboere, der 
hun stadig vekk kommer med nybakts 
til brygga kun for å fø mannskapet. Og 
alltid vinker og smiler hun, i det vi seiler 
forbi hennes koselige hytte på toppen av 
øya. Men som hun sier, gleden er gjensidig.

Har du noen spesielt gode minner?
Ja, det er så mange sier hun. Det har vært 
en sann glede med M/S Rigmor gjennom 
alle årene. Av alle båtene som har seilt 
her, er det denne som ligger midt hjerte 
nær. Også mannskapet da, for barn og 
barnebarn har alltid vært velkommen 
inn i styrehuset til skipperne. Dessuten, 

et hyggelig minne var da Skipper Olav 
Håbu en 17. mai, hadde god tid på 
fergeturen. Han slapp ut fiskesnøret, og 5 
minutter senere ringte han og sa at “ Nå 
har jeg lagt torske middagen på brygga, 
det er bare å gå ned å hente den. For slik 
er det her ute på øynene. Dessuten, jeg er 
veldig glad for øl og vin serveringen dere 
har fått på fergeturen, det gjør turene om 
mulig enda hyggeligere...  

Dodo Vedeler i samtale med 
Bjørn Salomonsen april 2005

Diesel Teknikk AS
Reparasjoner av marine-

og industrimotorer
 

Vogts gate 32
0474 Oslo

Telefon 22 35 30 25
Telefaks 23 23 02 79

 Mobiltelefon 906 13 664

Rigmors venner!
Bli medlem av Rigmors venner:
 
Som medlem vil du få:
• Informasjon om våre turer regelmessig
• Rabatter
• Egne turer for Rigmors venner 
    blir arrangert
 
Pris: 200 Kroner pr.år
Gjelder familien inntil 4 personer 
Beløpet går uavkortet til vedlikehold 
og drift av båtene.

Klipp ut og send til: Rigmorkaia 
Kadettangen, 1337 Sandvika

Ja, jeg vil bli medlem i 
Rigmors venner for år 2005! 

Navn: .............................................

Adresse: ..........................................

Telefonnummer: .............................. 
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Øyene i Vestfjorden

Ubetjente hytter i skjærgården.

For mer informasjon og 
bestilling av hytter:
www.oslofjordens.friluftsrad.no

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

OF takker Rigmor for samarbeidet!

Ytre Vassholmen

NB: Hareholmen og Høyerholmen er private øyer

Borøya
Stor slette og langgrunn sandstrand rett 
ved vår fergebrygge. Passer utmerket til 
barnefamilier, skoleklasser og til arrange-
menter med mer. Mange fine og lune over-
nattingsplasser. Borøya er den øyen med 
flest ferge- avganger/ankomster, og ligger 
kun 10 minutters seiling til fra Sandvika. 

Ostøya
”I ro og fred” Sandstrand rett ved kaia. En 
fin plass for bading, soling og fiske. Anbe-
fales til folk som vil ha ro og være litt for seg 
selv. I soppsesong er dette et utmerket sted 
å ” fylle kurven”.

Brønnøya
Flotte turmuligheter. Anbefales på det 
varmeste til sykkel- og spaserturer. 
M/S Rigmor & Rigfar går til tre brygger 
på denne øya, så mulighetene for å gå av 
på en brygge og bli hentet på en annen er 
tilstede. Store deler av øya er privateid, og 
det begrenser bademulighetene noe. Øya 

har også landforbindelse med Nesøya (ka-
belferge).

Langåra
Sørlandsidyll. “Oslofjordens svar på Sør-
landet“ ligger 30 minutters seiling fra 
Sandvika. En ypperlig øy for overnatting, 
badeturer (ikke sandstrand), fiske og “re-
habilitering”. Langs den ene siden av øya 
ligger Middagsbukta (bryggesiden), kjent 
blant annet for sitt yrende båtliv. På den 
andre siden, ut mot fjorden, er det imi-
dlertid svært så fredfullt med mange fine 
badeplasser og ypperlige teltmuligheter. 

Beskrivelse av de øyene i Vestfjorden vi 
trafikkerer i vår fergetrafikk.
4 = Meget bra egnet / 3 = Bra egnet /
2 = Egnet / 1 = Uegnet

Opplevelser Borøya Brønnøya Ostøya Langåra

Badeplass 4 2 3 4

Sandstrand 4 2 3 1

Barnevogn til sandstrand 4 3 3 1

Turveier (Egnet for 
barnevogn) 1 4 1 1

Spasertur – Stier - 4 4 2 4

Sykkeltur 1 4 1 1

Fiske 2 2 3 4

Telt overnatting 4 1 3 4

Sopp (i sesong) 2 1 4 4

MF Näset sin fergerute 1930 - 1940

Ønsker dere å overnatte på Langåra og 
ikke bo i telt, så har dere muligheten til 
dette da Oslofjordens Friluftsråd leier ut 
2. etasje i det gamle butikkbygget for en 
rimelig pris. Bygget ligger midt i smørøyet 
av Middagsbukta. Utleiedelen er total 
renovert de siste årene og består av stue, 
kjøkken med innlagt vann og fire soverom 
med 15 sengeplasser. For ytterligere in-
formasjon ta kontakt med Oslofjordens 
Friluftsråd (se annonse denne side).
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Fergetider 2005 Rigmor & Rigfar

Forside fergetabell 1955

1. Gjelder fra og med fredag 29. april til og med mandag 16. mai:
I denne perioden seiler fergen på fredager, søndager, Kristi Himmelfartsdag og 2. 
pinsedag. Avgang Sandvika klokken 1630. Turen  tar 1.5 timer.
For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 1630 i tabellen 

2. Gjelder fra og med fredag 20. mai til og med søndag 19. juni: 

711 - Sandvika – øyene i Vestfjorden – Sandvika

3. Gjelder fra og med torsdag 23. juni til og med søndag 21. august:  

Anløp Fredag Lørdag og søndag

Sandvika 1630 1000a 1030a 1330 - 1630

Borøya 1645 1015a - a 1345 - 1645

Brønnøya N 1650 - 1045 1350 - 1650

Ostøya 1655 - 1050 1355 - 1655

Brønnøya Ø 1700 - 1055 1400 - 1700

Langåra 1710 - 1105 1410 - 1710
Brønnøya S 1710 - 1105 1410 - 1710
Hareholmen 1720 - 1115 1420 - 1720

Høyerholmen 1725 - 1020 - - 1725

Brønnøya Ø 1730 - 1025 1430 - 1730

Ostøya 1735 - 1130 1435 - 1735

Brønnøya N 1740 - 1135 1440 - 1740

Borøya 1745 - 1140b 1445 1615 1745

Sandvika 1800 - 1200 1500 1630 1800

Anløp Søndag Alle dager Fredag 
se note d

Søndag

Sandvika 0900 1000c 1030c 1330 - 1630 1800 1830

Borøya 0910 1015c -       c 1345 - 1645 1810 1845

Brønnøya N 0915 - 1045 1350 - 1650 1815 1850

Ostøya 0915 - 1050 1355 - 1655 1820 1855

Brønnøya Ø 0920 - 1055 1400 - 1700 1825 1900

Langåra - - 1105 1410 - 1710 1830 1910
Brønnøya S - - 1105 1410 - 1710 1830 1910
Hareholmen 0920 - 1115 1420 - 1720 1835 1915

Høyerholmen 0925 - 1120 - - 1725 1840 1920

Brønnøya Ø - - 1125 1430 - 1730 - 1930

Ostøya - - 1130 1435 - 1735 - 1935

Brønnøya N - - 1135 1440 - 1740 - 1940

Borøya - - 1140b 1445 1615 1745 - 1945

Sandvika - - 1200 1500 1630 1800 - 2000

4. Gjelder fra og med fredag 26. august til og med 
søndag 04. september: Samme fergetider som under periode 
2 ( se fredag 20. mai til og med søndag 19. juni)

5. Gjelder fra og med fredag 9. september til og med 
søndag 25. september: I denne perioden seiler fergen på 
fredager og søndager. Avgang Sandvika klokken 1630. Turen tar 
1.5 timer. 
For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 1630 i  
tabellen.

Merk
• Grupper med over 15 reisende må ta kontakt på forhånd, tlf. 93 02 33 79
• Tidene på øyene er omtrentlige.
• Sandvika er i sone V04, de øvrige anløp er i  sone V03
• Det tas forbehold om endringer av fergetidene.
• Telefon ferge 93 02 33 79 / 97 95 97 95 – Mer informasjon se www.rigmor.no

a. Personer som skal til Borøya, må seile 1000 da  
1030 båten ikke anløper Borøya. 
b. Kun påstigning.
c. Personer som skal til Borøya, må seile 1000 da 
1030 båten ikke anløper Borøya. Gjelder alle dager 
unntatt mandag. Mandag anløper  fergen  Borøya 
1045.
d. Kun avstigning på øyene.

Rigmor legger til kai på Langåra - Lassokunst
Foto: Karl Braanaas
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Båtutleie

M/S Rigfar
M/S Rigfar er 50 fot og sertifisert til 73 
personer. Byggeår 1948. Denne båten 
anbefaler vi til spesielt firmaturer og 
selskapsarrangementer med bespisning 
opptil 35 personer. Båten har en hyggelig 
salong, musikkanlegg, fin uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Båtturer for alle i Oslofjorden

Opplev to av Oslofjordens eldste trebåter 
med sjel og i en hyggelig atmosfære.
Vi leier ut båtene med mannskap til 
følgende arrangementer!

•  Firmaturer
•  Private arrangementer
•  Transport
•  Skoleturer
•  Sightseeing
•  Fisketurer
•  Sjørøverkvelder
•  Oscarsborg festning med omvisning

Vårt tilholdssted er ved Kadettangen 
i Sandvika, men vi seiler i hele Indre 
Oslofjord. Vi har matservering 
med en variert og god meny, samt 
skjenkebevilling med alle rettigheter. 
Vårt mål er lage en hyggelig fjordtur, til 
rimeligst pris tilpasset kundens behov. 
For mer informasjon se www.rigmor.no. 
Telefon 930 23 379.

M/S Rigmor
M/S Rigmor er 56 fot og sertifisert til 
100 personer. Båten er en av Oslofjordens 
mest populære båter i sommerhalvåret. 
Vi anbefaler M/S Rigmor til de fleste type 
turer. Båten er nyoppusset med blant 
annet ny salong til jubileumsåret. 
M/S Rigmor har godt med uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Sandvika Fjordturer AS Kontoradresse: Kadettangen 12 - Postadresse: Rigmorkaia Kadettangen, 1337 Sandvika 
Telefon 93 02 33 79 / 97 95 97 95 - Telefaks 67 52 01 01 - E-post: rigmor@rigmor.no - www.rigmor.no 


