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var opprinnelig 5 gårder på øya, men de 
fleste livnærte seg av fiske. På 1800-tallet  
gikk forbindelsen mellom Kristiansand/ 
fastlandet og Flekkerøya, med ro- og seile- 
båter. Ett stort fremskritt var det da 
dampskipet D/S Flekkerøy kom i 1894, 
og startet opp med fergetrafikk mel-
lom Flekkerøya og Kristiansand. I 1904 
startet D/S Skjærgaar fergerute mellom 
Flekkerøya og Møvig. Møvig er Flekker-
øyas nærmeste fastlandsforbindelse.

Frem til 2. verdenskrig var det flere 
fartøyer og redere som holdt fergetrafik-
ken mellom Flekkerøya, Kristiansand og 
Møvig i rute.

OPPLEV	OSLOFJORDEN	MED	M/S	RIGMOR	OG	M/S	RIGFAR.	Fergeturer,	Minicruise,	Drøbak,	Oscarsborg	Festning,	
Hovedøya,	Oslo,	Sjørøverturer,	Kveldscruise,	Fisketurer,	Operatur	og	båtutleie.	Mer	informasjon	om	turene	finner	du	inne	i	avisen.

Artikkelen fortsetter på side 7 inne i avisen

Velkommen	til	
en	ny	sesong
På vegne av Sandvika Fjordturer AS øns- 
ker jeg hjertelig velkommen til båtseson-
gen 2008. Sandvika Fjordturer AS eier 
og drifter de tradisjonsrike båtene M/S 
Rigmor og M/S Rigfar. Vi kan i år tilby 
våre reisende en variert og god meny av 
opplevelser tilknyttet fjorden. Du får  
anledning til å lese om dette i denne avi-
sen og på vår hjemmeside www.rigmor.
no. Dette er fjerde året vi gir ut «Rigmor 
tidende». Om du ikke har lest jubileums-
utgaven fra 2005 når M/S Rigmor fylte 
75 år, eller fjorårets avis, kan disse lastes  
ned i pdf format på vår hjemmeside,  
eller du kan få avisene tilsendt ved å ta 
kontakt med undertegnede på e-post:  
rigmor@rigmor.no eller på telefon 
97 95 97 95.

Jeg vil samtidig benytte anledningen 
til å takke våre passasjerer for de gode og 
kreative tilbakemeldingene vi har fått, 
enten de har deltatt på fergeturer, firma-
turer, minicruise eller et av våre mange 
arrangementer. 
Velkommen	ombord	til	nok	en	sesong!

Med vennlig hilsen Bjørn Salomonsen 
(Eier, Sandvika Fjordturer AS)

M/S	Rigfar,	den	tidligere	M/F	Flekkerøy-	
fergen	er	60	år	i	2008.	Her	følger	båtens	
historie:
Flekkerøya ligger 12 km sør for Kristian-
sand og er en del av Kristiansand kom-
mune. Øya dekker et areal på ca. 7300 
dekar. I dag er det ca. 3000 fastboende 
på Flekkerøya. Adskillig flere innfinner 
seg på øya i sommermånedene, da stedet  
regnes som ett ferieparadis. Etter øya fikk  
landforbindelse, med tunnel, den 15. au-
gust 1989, ligger øya knappe 15 minutter  
bilkjøring unna Sørlandets hovedstad. 

Men slik har det ikke alltid vært. På 
begynnelsen av 1800-tallet var øyas be-
folkning på knappe 250 personer. Det 

Vi	gratulerer	M/S	Rigfar	med	sine	60	år!	

Jubilanten M/S Rigfar i frisk driv ved Vassholmen

Les om Barnas 
Sjørøvertur og de 
andre populære 
arrangementene på 
de neste sidene

Kaptein Rar Klin Kokos og resten 
av sjørøverbesetningen ønsker 
velkommen til spennende kvelder 
også i år. Foto: Kyrre Hurum.
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Barnas	Sjørøverkveld
 
Kaptein Rar Klin Kokos og resten av sjørøverbesetningen gjentar suksessen fra de 
siste årene, 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, hvor det blant 
annet blir sjørøverjakt. Vi avslutter kvelden med brus, grilling av pølser, bading, 
leker og godteposer til både barn og voksne!

Oppmøte senest: 18.30 – Sandvika Rigmorkaia.
Ankomst: 22.00 – Sandvika Rigmorkaia.
Pris:  Kr. 280,- pr. person.
Rabatt:  Kr. 210,- (inkluderer 25% rabatt) til innehavere av «Budstikka- 
  kortet» og medlemmer av «Rigmors venner». Husk å ta med deg  
  «Budstikkakortet» eller medlemskapsbevis for «Rigmors venner»  
  ombord for kontroll.
Inkludert: Båttur, brus, iskrem, pølser og godtepose. 
Salg ombord: Sjørøverutstyr, forfriskninger og iskrem.
Annet:  Kle dere gjerne ut i sjørøverkostyme.
Påmelding: Billettene kan kjøpes på www.billettservice.no, Posten, Narvesen  
  eller 7-eleven.
  Telefon båt: 97 95 97 95. Turen seiles med 15-90 sjørøvere.

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	sjørøvere	 KoDe

Tirsdag	 05.08.2008	 18.30	–	22.00	 90	 SMO05081
Onsdag	 06.08.2008	 18.30	–	22.00	 90	 SMO06081
Torsdag	 07.08.2008	 18.30	–	22.00	 90	 SMO07081

Velkommen	til	operafest
Opplev	Tosca	lørdag	16.	august	2008	på	Oscarsborg	festning!
 
Tosca er en dramatisk opera i tre akter med musikk av Giacomo Puccini. Den handler 
om politiske intriger og maktspill,flammende begjær, sjalusi og mord.Tosca er en av 
verdens mest spilte operaer. Under stjernehimmelen på Oscarsborg festning vil dra-
maet få nytt liv i Stein Winges spennende spennende regi. M/S Rigmor / MS Rigfar 
seiler fra Sandvika lørdag 16. august Ombord har du anledning til å kjøpe ett varmt 
måltid, baugetter, vafler, kake, iskrem. Vi har øl og vinrett.

Oppmøte:   16.45 - Sandvika Rigmorkaia.
Avgang:   17.00
Ankomst Oscarsborg: 19.00
Forestilling:   19.30 -22.00
Avreise Oscarsborg: 22.30
Ankomst:   00.30 - Sandvika Rigmorkaia.
Pris pr. person:   Kr. 700,- inkl. mva

Billetten er inkludert båttur tur/retur, og garanterte gode plasser under forestillin-
gen. Bindende påmelding til rigmor@rigmor.no eller telefon 452 04 627/97 95 97 
95 innen fredag 1. august. Faktura vil bli tilsendt. Nærmere informasjon følger ved 
bestilling

DIESEL	TEKNIKK	AS
Reparasjoner	av	marine-	

og	industrimotorer

Ravnåsveien	3
1254	Oslo

Telefon	22	61	33	00
Telefaks	22	61	33	02

E-post:	diesel.teknikk@chello.no

www.dieselteknikk.no

Vi gratulerer M/S Rigfar med 60 år.
Vi er stolte over å være båtenes matleverandør.
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Besøk	Oscarsborg	festning	eller	Drøbak
 
En	av	våre	mest	populære	turer
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til opplevelsesbyen Drøbak, eller tur til Oscars-
borg festning med guidet omvisning. 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. Ombord kan 
man kjøpe hjemmelagde bagetter, 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 i Drøbak. Etter tilbrakt tid på hver destinasjon, seiler vi fra Drøbak, og 
henter Oscarsborg-gjestene ved festningen, før vi setter kursen strake veien hjem-
over. Hjemturen seiler vi langs Nesodden, på den andre siden av fjorden.

Oscarsborg	festning
 
Oscarsborg festning ligger på Kaholmen i Drøbaksundet. Ved Oscarsborg festning 
blir dere møtt av en hyggelig guide når vi anløper. I ca. 2 timer vil dere få omvis-
ning med kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie, med hovedvekt på  
9. april 1940, den gang da festningen med sine stridsmidler stanset den tyske frem-
rykning ved senkningen av krysseren «Blücher». Omvisningen innbefatter også be-
søk i Oscarsborg festnings museum og Kystartillerimuseet. Etter omvisningen har 
man 30-45 minutter til disposisjon på øya. Bademulighetene er gode. En spaseretur 
rundt idylliske Kaholmene er å anbefale, likså et godt måltid på øyas restaurant. 
Båten returnerer fra samme sted som ved ankomst, kl.14.30.

Drøbak
 
Vi ankommer midt i «smørøyet» av Drøbak, og tilbringer to timer i «sørlandsbyen». 
Drøbak har en vakker trehusbebyggelse, fra 1700- og 1800-tallet, med velstelte ro-
sehager, som innbyr til nydelige spaserturer. Man kan også besøke et eller flere av 
byens mange kunstgallerier, Oslofjordens saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmu-
seum. Byen huser også Nordens eneste helårsåpne julehus. Og hva med å avslutte 
visitten med et besøk på en av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauran-
ter? Båten returnerer fra samme sted som ved ankomst, kl. 14.15.
 
Oppmøte senest:  09.30 - Sandvika Rigmorkaia.
Avgang Sandvika: 09.45 
Ankomst Oscarsborg: 12.00 
Ankomst Drøbak: 12.15  
Avgang Drøbak:  14.15 
Avgang Oscarsborg: 14.30 
Ankomst Sandvika: 16.15 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord:  Hjemmelagde bagetter, nystekte vafler/kake, iskrem, 
   mineralvann, kaffe, te og diverse kioskvarer. 
   Vi har øl- og vinrett.
Pris båttur:   Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris guide Oscarsborg: Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-16 år)
Rabatt:   Gratis guideomvisning på Oscarsborg festning for inne- 
   havere av «Budstikkakortet» og medlemmer av «Rigmors  
   venner». Husk å ta med «Budstikkakortet» eller medlem- 
   skapsbevis for «Rigmors venner» ombord, for kontroll.
Påmelding:  Billettene kan kjøpes på www.billettservice.no, Posten,  
   Narvesen eller 7-eleven. Guidebilletter kjøpes ombord på  
   båten. 
   Telefon båt 97 95 97 95. Turen seiles med 15-60 personer.

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	passasjerer	 KoDe

Lørdag	 07.06.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF07061
Lørdag	 05.07.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF05071
Lørdag	 19.07.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF19071
Lørdag	 26.07.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF26071
Lørdag	 02.08.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF02081
Lørdag	 09.08.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF09081
Lørdag	 30.08.2008	 09.30	–	16.15	 60	 SMF30081

Foto:  Oscarsborg festningsmuseeum

Lørdag formiddag i Drøbak. 
Foto:  netup.no

Kaptein Bjørn ønsker velkommen til 
Oscarsborg Festning

M/S Rigmor utenfor Brønnøya.
Foto: Magnus Birkeland



Hovedøya/Oslo
Båttur til Hovedøya, med guideomvisning på Klosterruinene, eller stopp i Oslo. Turen 
inkluderer sightseeing langs Nesodden, øyene utenfor Oslo og Oslo havn. Vi seiler fra 
Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar. Fra Sandvika seiler vi over til den andre siden 
av indre Oslofjord. Deretter går ferden langs Nesodden, og på innsiden av den idylliske 
øya Ildjernet. Ved Nesoddtangen krysser vi Bunnefjorden, seiler mellom Langøyene og 
Rambergøya, til Heggholmen og forbi Lindøya og Bleikøya. Vi seiler langs Oslo Havn, 
slik at vi får anledning til å se den nye Operaen og Aker Brygge fra sjøsiden. Kapteinen 
vil guide under hele seilasen. Ombord kan dere kjøpe hjemmelagde bagetter, nystekte 
vafler, iskrem, dagens avis etc.. Vi har øl- og vinrett. De som har bestilt tur til Oslo, vil 
bli sluppet av vis á vis Aker Brygge ett kvarter før ankomst Hovedøya. Etter tilbragt tid 
på hver destinasjon, seiler fra Oslo, henter resten av gjestene på Hovedøya. På hjemturen 
seiler vi langs vestsiden siden av fjorden før vi ankommer Sandvika en time senere.

Hovedøya
Vi ankommer Hovedøya 12.00 og har ett par timer til disposisjon. Øya har også mange 
fine tur- og badesteder. For dem som ønsker omvisning står guiden klar ved brygga ved 
ankomst og i 1,5 time vil dere få en kyndig beretning om Hovedøya og Klosterruinene 
historie. Allerede i år 11,47 ble Klosteret påbegynt og ruinene som er igjen er godt be-
vart. Dette er et interessant sted du bør besøke. Dette er også en fin og spennende tur for 
barn da blant annet ruinene er som en labyrint med mange innganger og åpninger. Etter 
omvisningen har dere en halv time til disposisjon på øya. Vi seiler fra Hovedøya 14.00.

Oslo
Hovedstaden med alle sine muligheter, har dere anledning til å oppleve på en annerledes 
måte denne lørdagen. Vi ankommer Rådhusbrygge 3 vis a vis Aker Brygge og tilbringer 
2 timer i Oslo før vi returnerer fra samme sted 13.45.

Oppmøte senest: 09.45 - Sandvika Rigmorkaia
Avgang Sandvika: 10.00
Ankomst Oslo: 11.45
Ankomst Hovedøya: 12.00  
Avgang Oslo: 13.45 
Avgang Hovedøya: 14.00
Ankomst Sandvika: 15.15 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord: Hjemmelagde bagetter, nystekte vafler/kake, iskrem, mineral- 
 vann, kaffe, te og diverse kioskvarer - øl- og vinrett.
Pris båttur: Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris guide Hovedøya: Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-16 år)
Rabatt: Gratis guidet omvisning på Hovedøya for innehavere av   
 «Budstikkakortet» og medlemmer av «Rigmors venner». 
 Husk å ta med «Budstikkakortet» eller medlemskapsbevis 
 for »Rigmors venner» ombord for kontroll.
Påmelding: Billettene kan kjøpes på billettservice.no, Posten, Narvesen eller  
 7-eleven. Guidebilletter kjøpes ombord på båten.
 Telefon båt 97 95 97 95. Turen seiles med 15 - 60 personer.

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	passasjerer	 KoDe

Lørdag	 28.06.2008	 09.30	–	15.15	 60	 SMF28061
Lørdag	 16.08.2008	 09.30	–	15.15	 60	 SMF16081

Utsikt fra Hovedøya.
Bilde lånt av Oslosurf.com

Klosterruinene på Hovedøya. 
Bilde lånt av Oslosurf.com

Bli	medlem	av	Rigmors	venner!
Som	medlem	vil	du	få:
•  Informasjon om våre turer
•  25% rabatt på turene; Kveldscruise, Barnas sjørøverkveld og Fisketur.
• Gratis guideet omvisning på Hovedøya og Oscarsborg festning (verdi kr.100,-)
• Rabatter på båtleie

Pris:	kr.	250,-	pr.	år.
Gjelder familier 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	2008!	
Navn:		 		Telefonnummer:		 	 							

Adresse:		 	 	 	 	 							Leiv, Sebastian og Mona reiser så ofte de kan 
med M/S Rigmor og M/S Rigfar.



Minicruise
Opplev fjorden en tidlig ettermiddag på 1.5 time. 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 seiles 
fra Sandvika gjennom «Slependrenna»/Vendelsund, Hestesund, Holmenfjorden og Mid-
dagsbukta før vi returnerer til Sandvika gjennom Lille Ostesund.
Dato: Alle lørdager og søndager i tidsrommet 24.05 til og med søndag  
 07.09.2008. Alle hverdager unntatt mandager i tidsrommet 
 24.06 til og med 14.08.208.
Avgang: 12.00 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 13.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris: Kr. 110,- voksen og honnør / Kr. 80,- Barn (2-15år) 
Rabatt: Kr. 80,- for medlemmer av «Rigmors venner» eller 
 innehavere av «Budstikkakortet». 
 I	anledning	jubileet	får	alle	passasjerer	født	i	1948,	gratis		
	 minicruise	i	år! 
Inkludert i prisen: Båttur og guiding
Salg om bord: Forfriskninger, Vafler / kake, iskrem, diverse kioskvarer.  
 Øl & vinrett.
Påmelding: Ingen forhåndspåmelding. Møt frem i god tid.
 Turen seiles med 5 - 100 passasjerer

Fisketur
M/S Rigmor arrangerer fisketur for dem som har lyst til å prøve fiskelykken i Oslofjorden. 
Vi seiler ut til den kjente og gode fiskeplassen ved Vestre Måsane eller andre steder i fjor-
den hvor fisken vet å bite. Turene arrangeres i høstferien.
Avgang: 11.15 - Sandvika Rigmorkaia
Ankomst Sandvika: 14.30 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord: Forfriskninger, kake/nystekte vafler og diverse kioskvarer, 
 øl- og vinrett.
Pris båttur: Kr. 200,- pr. person
Rabatt: Kr. 150,- pr. person (25 % rabatt) for innehavere av 
 «Budstikkakortet» og medlemmer av «Rigmors venner». 
 Husk å ta med «Budstikkakortet» eller medlemskapsbevis for   
 «Rigmors venner» ombord for kontroll.
Inkludert: Båttur og fiskelykke
Annet: Ta med egne fiskesnører. Noen fiskesnører leies bort på turen.   
 Pris kr. 30,-
Påmelding: Billettene kan kjøpes på billettservice.no, Posten, Narvesen eller  
 7-eleven. 
 Telefon båt  97 95 97 95. Turen seiles med inntil 30 personer 

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	passasjerer	 KoDe

Tirsdag	 30.09.2008	 11.15	–	14.30	 30	 SMF30091
Torsdag	 02.10.2008	 11.15	–	14.30	 30	 SMF02101
Fredag	 04.10.2008	 11.15	–	14.30	 30	 SMF04101

Kveldscruise	med	guiding	og	trekkspill
Med sjel og i en hyggelig atmosfære seiler vi forbi idylliske øyer og viker i Vestfjorden vi 
ikke seiler i vår fergetrafikk, også på den andre siden av fjorden langs Nesodden og på 
innsiden av Ildjernet. Ombord vil det bli servert en god kakebit og kaffe/te (inkludert)
Kapteinen, mannskapet og vår populære trekkspiller vil sørge for at dere får en trygg, 
hyggelig og minnerik opplevelse på fjorden.
Avgang: 18.30 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 21.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris voksen: Kr. 225,- pr. person
Rabatt: Kr. 170,- pr. person (25 % rabatt) for innehavere av 
 «Budstikka kortet» og medlemmer av «Rigmors venner». 
 Husk å ta med «Budstikkakortet» eller medlemskapsbevis 
 for «Rigmors venner» ombord for kontroll. 
Inkludert i prisen: Båttur, Kaffe/tekopp samt en god kakebit.
Salg om bord: Forfriskninger & iskrem. Øl & vinrett
Påmelding: Billettene kan kjøpes på billettservice.no, Posten, Narvesen eller  
 7-eleven. Telefon båt  97 95 97 95. 
 Turen seiles med 15 - 60 personer.

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	passasjerer	 KoDe

Torsdag	 24.07.2008	 18.30	–	21.30	 60	 SMF24071
Torsdag	 31.07.2008	 18.30	–	21.30	 60	 SMF31071

Finn Dag er med oss på 
Kveldscruise også i år. 

Minicruise. Foto: Linn Krogh Hansen/www.seilas.no 

Foto: Linn Krogh Hansen/www.seilas.no

Årets første fisk ble tatt allerede 19. april.
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Rigmor tidende
2008

På	årets	første	gode	og	varme	vårdag,	
dukker	Askers	nyvalgte	ordfører,	Lene	
Conradi,	 sporty	 opp	 på	 M/S	 Rigfar,	
midt	i	oppussingen	for	årets	sesong	i	
Leangbukten.	Hun	har	takket	 ja	til	å	
si	noen	ord	om	årets	jubilant,	og	hans	
kone	M/S	Rigmor,	som	hun	har	mange	
gode	minner	fra.

Er	ordføreren	båtvant	og	sjødyktig	fra	
barndommen?
Sjødyktig vil jeg nok si jeg var fra tidlig  
i barndommen − i alle fall svømme- 
dyktig... De første barndomssomrene 
ferierte vi på min mormors landsted på 
Malmøya, og jeg lærte meg å svømme 
da jeg var fire år. Etter hvert fikk fami-
lien båt og ferierte flere somre langs nor-
skekysten. Vi hadde en Nimbus 26, og 
søsteren min og jeg synes vi hadde det 
som plommen i egget i egen akterkabin! 
Helger og ettermiddager ble i godværet 
om sommeren tilbrakt i Middagsbukta 
og Hestehagan. Da «Deilig er fjorden» 
gikk som en farsott på kino, var vi alle i 
familien enige om at de fleste episodene 
kunne vært hentet fra familien Winger 
på tur. Så hvor «sjødyktig» jeg må sies å 
være får være opp til andre å vurdere... 
Jeg tok forresten båtførerprøven på ung-
domsskolen. 

Ordførerens	 første	 minne	 om	 M/S	
Rigfar	og	M/S	Rigmor?
Det må være fra lørdags- og søndagstu-
rene på Brønnøya. Det var stor stas da vi 
kom til Søndre brygge og en av fergene 
kom til kai. Jeg husker det ble mye mas 
fra oss barna om vi ikke kunne få være 
med fergen videre.

I	hvilke	sammenhenger	har	du	og	din	
familie	benyttet	dere	av	båtene?
Det har stort sett vært på turer i forbin-
delse med selskaper/arrangementer, hyg-
gelige fjordturer i ulike sammenhenger. 
Mine barn har også hatt glede av skole-
turer på båtene.

Hvilken	betydning	tror	du	M/S	Rigfar	
og	M/S	Rigmor	har	hatt	og	har	for	lo-
kalbefolkningen?

Jeg tror veldig mange har gode minner 
og tanker om båtene og en følelse av at 
de hører hjemme på fjorden! Båter som 
alltid har vært der og som befolkningen 
ønsker fortsatt skal være der, som et tradi-
sjonelt og hyggelig innslag på fjorden om 
sommeren. Et sikkert vårtegn. Og som 
et tilbud om å komme seg ut på øyene 
uten å være avhengig av egen båt har de 
nok en helt spesiell plass i manges hjer-
ter. Det er hyggelig å registrere at båtene 
finner nye og varierte veier for fortsatt å 
være i drift og til glede for lokalbefolk-
ningen, med en variasjon av rutetilbud 
og ulike spennende utfluktstilbud.

Er	det	noen	av	sommerens	turer	ord-
føreren	lar	seg	friste	av,	og	kunne	ten-
ke	seg	å	delta	på?
Med en liten tulle på snart fire år er jeg 
sikker på at «Sjørøverturen» ville vært en 
sikker vinner! Ellers så er et kveldscruise 
med gode venner en deilig sommerkveld 
heller ikke å forakte!

Hva	er	ordførerens	syn	på	framtiden	
for	båtene	og	om	det	er	noe	hun	øn-
sker	å	si	til	jubilanten	og	hans	«kone»	
M/S	Rigmor?
Jeg håper inderlig at båtene vil kunne 
fortsette å seile på fjorden i mange uli-
ke sammenhenger - som jo naturlig vil 
avhenge av at innbyggerne våre bruker 
dem. Så oppfordringen er altså BRUK 
båtene, vis at dere setter pris på dem! Jeg 
ønsker jubilanten og hans kone M/S Rig-
mor mange gode år på fjorden fortsatt, 

Intervju	med	Askers	nyvalgte	ordfører,	Lene	Conradi.

Askers ordfører gleder seg til sommerens turer, her 
prøver hun seg som «kaptein» på jubilanten M/S 
Rigfar.

og håper fremtidige generasjoner får de 
samme gode følelsene når de ser disse to 
flotte og nostalgiske båtene på fjorden. 
En hilsen også til eieren som for å drive 
en slik virksomhet opplagt må ha et glø-
dende engasjement for fjordlivet, og som 
jeg vet legger mye arbeid ned for å ta 
vare på det originale.

Doxa Interiør & Systue
Båt-kalesjer & møbel-søm

Telefon 41 604 603

Disse artige portrettene av «ekteparet» M/S Rigmor & M/S Rigfar, tegnet av Tom Salomonsen, kan kjøpes 
ombord på båtene i sommer. 
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Dagens	M/S	Rigfar
Brødrene Thorleif (95), Birger (1920-
2005) og Helge (80) Berge som i 1944 
hadde overtatt fergetrafikken mellom 
Flekkerøya og Møvig ønsket i 1947 
også å overta den ledige ruten mellom 
Flekkerøya og Kristiansand. Imidlertid 
trengte de en ny ferge til dette formå-
let. Fra båtbyggeriet Flekkefjord Slipp 
bestilte de den nye fergen som vi etter 
hvert kjenner som dagens M/S Rigfar.

Under bygging av den nye fergen, 
vedtok Stortinget nye regler for konse-
sjonsplikt vedrørende rutetrafikk på sjø 
og land. Flere var interessert i fergestrek-
ket mellom Kristiansand og Flekkerøya, 
og det ble usikkert om brødrene Berge 
fikk konsesjonen. I følge Helge Berg 
gikk det så langt at den nye båten ble 
klargjort som fiskebåt, derav fiskebåt-
skroget. Båten fikk også fiskenummer 
som vist på bildet til høyre.

Ved avgjørelse endte det likevel med 
at Brødrene Berge fikk konsesjonen på 
persontrafikk, mens ett konkurrerende 
fartøy «Morild» fikk konsesjon på all las-
tetrafikk.

M/S	Rigfar	60år	
Den	tidligere	M/F	Flekkerøy	fergen,	her	følger	båtens	historie:

«M/F Leik» nybygget fra Flekkefjord Slipp, høsten 1948. I påvente av de nye konsesjonsbestemmelsene for 
rutetrafikk, ble båten bygget som fiskebåt, her nyregistrert med fiskenummer.

Motoren var en 40 Hz Wichman (po-
pulært kalt «Rupp») gjorde 7-8 knop og 
hadde vridbar propell. Fergen var ferdig 
og levert fra båtverftet høsten 1948. Som 
vist på bildet til venstre, så M/F Leik noe 
annerledes ut enn dagens M/S Rigfar. Vi 
kjenner igjen skroget, men styrhuset var 
lenger akter og sto på en «kasse» over 
dekket, med et halvdekk bak styrhuset 
og mast forut. Grunnen til at styrhuset 
«stod en meter over dekk» var blant an-
net at motorene i den tiden var så store 
at de ikke fikk plass i maskinrommet.

Høsten 1948 fikk M/F Leik konsesjonen for fergetrafikk på strekningen Flekkerøya-Kristiansand. Båten ble 
igjen ombygget, denne gangen til rutebåt .

Igjen ble den nye båten bygget om. 
Den nye fergen ble døpt M/F Leik. Den 
kostet ca. Kr. 60 000, hvorpå brødrene 
sto ansvarlig for 1/3 hver. Båten ble byg-
get på furu, var 48 fot og ble sertifisert 
til 78 passasjerer. 

T-skjorter • Gensere

Lightere • Penner • m.m.

ALT I PROFILERING

Ring telefon: 67 07 00 09
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M/F Leik seilte en «utaskjærs» tur 
fra bryggene Mæbø og Skålevik tirsdag, 
torsdag og lørdag. Mandag, onsdag og 
fredag ble seilt fra Kjære, Åshavn og 
Lindebø (se kartet). Begge seilasene fra 
Flekkerøya til Kristiansand tok totalt en 
time. Prisen var 85 øre for en voksen, 
halv pris for barn.. 

Fergeturene gikk hele året, og på en-
kelte kalde vinterdager, når isen frøs i 
fjordene, måtte M/F Leik lage proviso-
riske brygger på isen. 

Etter hvert som tiden gikk så gikk 
det meste av passasjertrafikken til Mø-
vig.Bussene korresponderte med fergen, 
flere kjøpte egne biler som sto parkert på 
Møvig og seilasen var kortere fra Flek-
kerøya til Møvig enn til Kristiansand. 
Helge Berge forteller at «det blant bil-
eierne var en økende misnøye med at en 
del av fergetrafikken gikk til Kristian-
sand og ikke til Møvig hvor bilene sto 
parkert» Dette resulterte i at Brødrene 
Berge la ned den direkte fergetrafikken 

til Kristiansand og bare seilte til /fra Mø-
vig med M/F Leik. Omleggingen vakte 
også misnøye blant en del av befolknin-
gen som ikke likte å miste den direkte 
forbindelsen til Kristiansand… Trafik-
ken til Møvig økte, «Rutefrekvensen var 
16 ganger tur/retur på hverdager og litt 
mindre på søndager».

Helge	Berge	skriver
«Spørsmålet om å få en etablert bilfer-
jeforbindelse med fastlandet var et sta-
dig tilbakevendende tema, spesielt med 
i forbindelse med kommunevalgene. 
Brødrene Berge tok opp problemet med 
samferdselskontoret, som i sakens anled-
ning foretok en del undersøkelser. Det 
ble satt ned et offentlig utvalg som fikk i 
oppdrag å utrede saken. Slike offentlige 
utredninger tar ofte lang tid, så mens 
man ventet ble det besluttet å bygge om 
M/F Leik til en moderne «sjøbuss».

Arbeidet ble utført av «Berntsen og 
sønner» i Ny Hellesund. Det var et om-

fattende og kostbart arbeid. Den gamle 
40 HK motoren ble også byttet ut med 
en større dieselmotor. Etter ombyggin-
gen ble sertifikatet utvidet til 96 pas-
sasjerer. For å finansierer ombyggingen 
fikk Brødrene Berge en kommunegaran-
ti på Kr. 100 000. Selv med denne sik-
kerheten var det ingen banker som ville 
låne ut så mye penger. Beløpet måtte 
derfor deles på to forskjellige banker.

Ved ombyggingen ble båten utvendig 
slik vi kjenner den i dag. Styrhuset satt 
fremover på dekket, og det ble ett over-
bygg for en øvre salong. Ny motor, en 
moderne hollandsk Kromhout med 105 
HZ ble installert. Nå ble det plass til 
hele motoren i maskinrommet, dette fri-
gjorde en god del plass for passasjerene. 
Inne i øvre salong ble det satt inn nye 
komfortable «busseter».

Navnbytte
Etter ombygging måtte båten måles på 
nytt av sjøfartsdirektoratet. Fra å være 
under 25 brutto registertonn (BRT), ble 

FORSIKRINGSPRODUKTER
for mindre fartøyer i kommersiell drift 

Gard kan tilby en unik forsikringsløsning for mindre fartøyer i 
kommersiell drift som omfatter både kasko og ansvar (P&I). 

Gard har stor kompetanse innen sjøforsikring; deknings- 
spørsmål, kravbehandling, risikoanalyse, tekniske tjenester 
og skadeforebygging. 

For mer informasjon vennligst kontakt oss. 

Gard AS 
Servicebox 600 
4809 Arendal 
Tel: 37 01 91 00 
companymail@gard.no 
www.gard.no/no 
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Kartet fra 1954 viser fergetrafikken fra Flekkerøya til Møvig og Kristiansand.

«M/F Leik» (lengst bort)og «Prøven» (hvit) fortøyd 
til Aashavn på Flekkerøya en kald vinterdag.
Brødrene Berge brukte båten «Prøven» som fergebåt 
til Møvig fra 1944 til 1968. Prøven ble senere solgt 
til folkekjære Erik Bye, som senere ble kjent for det 
norske folk med mangt ett TV innslag fra sin båt.
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fergen med det nye overbygget målt til 
44 BRT. Skip over 25 BRT må inn i et 
annet og større skipsregister. I dette re-
gisteret var det allerede en båt med navn 
«Leik», så brødrene måtte etter 20 år 
finne ett nytt navn, Fergen ble nå døpt 
Motorskipet M/S Flekkerøy.

Trafikken økte, men økonomien i 
selskapet ble stadig svakere. Det ble 
behov for mer kapital og en større båt. 
I 1973 ble Flekkerøyferga AS stiftet av 
«Vogsbygdruta (51%) og Brødrene Ber-
ge (49%). Aksjeselskapet kjøpte båtene  
M/S Flekkerøy og M/F Leik 2 og overtok 
hele fergetrafikken. Etter 2-3 års drift 
overtok Kristiansand kommune alle ak-
sjene i selskapet og det ble etter hvert 
kjøpt inn bilferjer for å opprettholde 
forbindelsen. Bilene gjorde for alvor sitt 
inntog på Flekkerøya. I denne forbin-
delse var det ikke lenger behov for M/S 
Flekkerøy, og båten ble lagt ut for salg 
i 1982.

Til	Sandvika
I Sandvika eide og drev Olav Håbu (79) 
og Kjell Salomonsen (1935-1998) M/S 
Rigmor. De hadde startet opp 1973 med 
fergetrafikk fra Sandvika til øyene uten-
for Asker og Bærum, samt skoleunder-
visning for Bærums elever.
M/S Rigmor var blitt veldig populær og 
eierne hadde vurdert en stund å kjøpe en 
ny båt. De fikk tilslag på M/S Flekkerøy 
for Kr. 155 000. Olav Håbu forteller at 
de flere ganger hadde blitt spurt av pas-
sasjerene på M/S Rigmor «hvor Rigfar 
var?». Eierne tok dette «på kornet» og 
døpte den nye båten M/S Rigfar. Med 
tanke på at båter i utgangspunktet skul-
le ha kvinnenavn, var dette kontroversi-
elt den gang. De nye eierne bygde om 
den øvre salongen til ett hyggelig sted 
med bord, benker og nytt toalett. Etter 
«ekteskapet» mellom M/S Rigmor og M/
S Rigfar har båtene siden seilt med stor 
suksess som ferger, skole og charterbåter 
hovedsakelig i skjærgården utenfor As-
ker og Bærum. 

I 1998 døde min far Kjell Salomonsen, 
hvorpå undertegnede kjøpte ut familiens 

eierandel og fortsatte det gode samarbei-
det med Olav Håbu. Olav Håbu solgte 
seg ut til undertegnede i februar 2002 
hvorpå jeg la inn alle aksjene i mitt sel-
skap Sandvika Fjordturer AS.

Det er hvert år ca. 40 000 passasje-
rer som benytter seg av M/S Rigmor og  
M/S Rigfar og båtene regnes i dag som 
en institusjon i Oslofjorden. Foruten 
ferge og skolebåt, er M/S Rigfar i dag 
populær og meget egnet til firma el-
ler sosiale turer. Vi har matservering og 
skjenkebevilling.
Vi ønsker velkommen ombord på jubi-
lanten M/S Rigfar i 2008 eller med hans 
kone M/S Rigmor, som sannsynligvis er 
«Norges eldste rutegående treferge».

Bjørn Salomonsen 21.04.2008

Ønsker du å lese Rigmors historie finner 
du denne i pdf-format på www.rigmor.
no under «Rigmor tidende 2005» alter-
nativt ta kontakt på telefon 97 95 97 95 
eller  på e-post: rigmor@rigmor.no

Kilder	og	tusen	takk	til:
Helge Berge, Olav Håbu, Per R. Peder-
sen, Theodor Timenes, Jakob Salomon-
sen og www.flekkerøy.no

Vi	gratulerer	M/S	Rigfar	med	60	år.
Bærum	 kommune	 ved	 Natur	 og	
idrettsforvaltninngen	 ser	 frem	 til	
mange	 års	 videre	 samarbeid	 med	
M/S	Rigmor	og	M/S	Rigfar

M/S Rigfar på Engelsviken Slipp A/S høsten 2005, klar for motorbytte og årlig skipskontroll.

Venstre: Motoren fra 1968 søker om landlov etter nesten 40 års drift. Høyre: Ny motor, en 175 HZ John Deere 
installeres på Engelsviken slipp AS høsten 2005. Vi ønsker den lykke til på reisen!

Knut fra Isegran skifter “ Plank” på skutesiden på 
M/S Rigfar høsten 2006 på Engelsviken Slipp AS
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4.	GJELDER	PERIODEN	FREDAG	22.	AuGuST	-	SøNDAG	07.	SEPTEMBER
Samme fergetider som under periode 2 (se fredag 23. mai til og med fredag 20. juni)

5.	GJELDER	PERIODEN	FREDAG	12.	SEPTEMBER	-	SøNDAG	21.	SEPTEMBER
I denne perioden seiler fergen med avgang fra Sandvika klokken 16.30 følgende datoer: 
Fredag 12/09, søndag 14/09, fredag 19/09 og søndag 21/09.
For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 i tabellen. 

1.	GJELDER	PERIODEN	FREDAG	25.	APRIL	-	SøNDAG	18.	MAI.
I	denne	perioden	seiler	fergen	følgende	datoer	og	klokkeslett	med	avgang	fra	Sandvika:	

Minicruise-	og	fergetider	2008
Sandvika	–	øyene	i	Vestfjorden	–	Sandvika	•	M/S	Rigmor	&	M/S	Rigfar	–	Tlf.	97	95	97	95

anløp:
Fredag

Lørdag
Søndag

Lørdag
Søndag

Lørdag
Søndag Søndag Søndag

type	tur: Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge

Sandvika 16.30 10.30
Avgang 12.00

Ingen stopp på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder vi ikke 
seiler i vår fergetrafikk

Guiding

Ankomst 13.30

13.30 - 16.30
Borøya 16.45 10.45 13.45 - 16.45
Brønnøya	N 16.50 10.50 13.50 - 16.50
Ostøya 16.55 10.55 13.55 - 16.55
Brønnøya	ø 17.00 11.00 14.00 - 17.00
Langåra 17.10 11.10 14.10 - 17.10
Brønnøya	S 17.10 11.10 14.10 - 17.10
Hareholmen 17.20 11.20 14.20 - 17.20
Høyerholmen 17.25 11.25 14.25 - 17.25
Brønnøya	ø 17.35 11.35 14.35 - 17.35
Ostøya 17.35 11.35 14.35 - 17.35
Brønnøya	N 17.40 11.40 14.40 - 17.40
Borøya 17.45 11.45 14.45 16.15e 17.45
Sandvika 18.00 12.00 15.00 16.30e 18.00

anløp: Søndag Mandag Lørdag	
Søndag

Alle	
dager

Alle	dager
unntatt	mandag

Alle	
dager

Alle	dager
unntatt
mandag

Alle	dager	
unntatt	
mandag	

Fredag Søndag

type	tur: Ferge Ferge Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge Ferge Ferge

Sandvika 08.45b - 10.00c 10.30c Avgang 12.00

Ingen stopp
på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder 
vi ikke seiler i vår 

fergetrafikk

Guiding

Ankomst 13.30

13.30 - 16.30f 18.00 18.15
Borøya 08.55 - 10.15c 10.45c 13.45 - 16.45 18.10a -
Brønnøya	N 09.00 - - 10.50 13.50 - 16.50 18.15a -
Ostøya 09.00 - - 10.55 13.55 - 16.55 18.20a -
Brønnøya	ø 09.05 - - 11.00 14.00 - 17.00 18.25a 18.30
Langåra - - - 11.10 14.10 - 17.10 18.30a 18.40
Brønnøya	S - - - 11.10 14.10 - 17.10 18.30a 18.40
Hareholmen 09.05 10.10 - 11.20 14.20 - 17.20 18.35a 18.45
Høyerholmen 09.10 10.00 - 11.25 14.25 - 17.25 18.40a 18.50
Brønnøya	ø - 10.10 - 11.35 14.35 - 17.35 - 18.55
Ostøya - 10.15 - 11.35 14.35 - 17.35 - 18.55
Brønnøya	N - 10.15 - 11.40 14.40 - 17.40 - 19.00
Borøya - 10.20 - 11.45d 14.45 16.15 17.45 - 19.05
Sandvika - 10.30 - 12.00 15.00 16.30 18.00 - 19.15

a. = Kun avstigning.
b. = Turen (Fra Sandvika 08.45) seiles ikke  
 søndag 22. juni
c. = Personer som skal til Borøya lørdag  
 og søndag, må seile 10.00 da 10.30  
 fergen ikke anløper Borøya disse  
 dagene.
d.= Kun påstigning.
e. = Seiles ikke i mai og september 
 (16.15 fra Borøya)
f. = Fergeturen 16.30 fra Sandvika seiles  
 mandag 23/06 (St. Hans). 

Lørdag 10/05 klokken 10.30, 
Søndag 11/ 05 klokken 16.30,
Mandag 12/05 klokken 16.30, 
Fredag 16/05 klokken 16.30 
Søndag 18/05 klokken 16.30.

For øvrige rutetider på de andre anløp stedene, følg tabellen loddrett fra avreisetidspunktet fra 
Sandvika. Alle fergeturene tar 1.5 timer.

2.	GJELDER	PERIODEN	FREDAG	23.	MAI	-	FREDAG	20.	JuNI.

Fredag 25/04 klokken 16.30, 
Søndag 27/04 klokken 16.30, 
Onsdag 30/04 klokken 16.30, 
Fredag 02/05 klokken 16.30, 
Søndag 04/05 klokken 16.30, 
Fredag 09/05 klokken 16.30, 

3.	GJELDER	PERIODEN	LøRDAG	21.	JuNI	-	SøNDAG	17.	AuGuST
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3.	GJELDER	PERIODEN	LøRDAG	21.	JuNI	-	SøNDAG	17.	AuGuST

Informasjon	og	takster	2008	M/S	Rigmor	&	M/S	Rigfar

� Vi anbefaler »Minicruise» (Fra 12.00 
til 13.30) for de som ønsker en ekstra fin 
sightseeingtur med guiding. På Mini-
cruise seiler vi en runde i fjorden forbi 
idylliske steder vi ikke passerer i vår  
fergetrafikk. Minicruise seiles med mini-
mum 5 passasjerer. Fergeturene anbefales 
primært til dem som skal til øyene, men 
kan også tas som en sightseeingtur. 
Kapteinen guider på oppfordring, og hvis 
tid, på fergeturene. Fra klokken 14.00-
16.00 er det kafé- og kiosksalg med øl og 
vinrett ombord. Se www.rigmor.no eller 
brosjyre for informasjon om tidspunktene  
for våre mange andre populære turer/ 
arrangementer som Oscarsborg festning, 
Drøbak, Kveldscruise, Hovedøya, Barnas 
sjørøverkveld og båtutleie.
 
� Fra 2007 seiler vi ikke på billettsam-
arbeid med Stor Oslo lokaltrafikk i vår 
fergetrafikk – se nye priser.

� Grupper med over 15 reisende må ta 
kontakt på forhånd på tlf. 97 95 97 95 
eller e-post: rigmor@rigmor.no.
Det er ikke forhåndsbestilling på ferge-
turene eller Minicruise, men dette er for 
å unngå at flere grupper kommer samti-
dig. (Vi prøver å hindre plassmangel).

� Ekstra frakt (kjøleskap, vaskemas-
kin, plank, flyttelass osv.) som ønskes 
medbrakt på fergeturene må avtales på 
forhånd og godkjennes av mannskapet. 
Tlf. 97 95 97 95 eller e-post: rigmor@
rigmor.no. Pris for dette avtales ved hver 
enkel avtale.

� «Barn» defineres som aldersgruppen 
fra 2- til og med 15 år. Barn under 2 år 
reiser fritt med betalende passasjerer, men 
må betale barnetakst hvis det er gruppe-
reiser (som barnehage etc.). Honnørbil-
lett: Gjelder for personer som er uføre 
eller over 67 år og ektefelle/registrert 
partner i følge med honnør berettigede. 
Gyldig legitimasjon må forevises. 

� Ledsagere med bevis, vernepliktige i uni-
form, sykkel og hund betaler barnetakst. 

PRIS	FERGE
VOKSEN
Kr. 35,- en vei (1. klipp)
Kr. 50,- For en rundtur med avstigning 
«på en øy på tilbakeveien» (1.klipp) 
Kr. 70,- for en hel rundtur/sightseeing 
uten avstigning før Sandvika (2.klipp) 
Klippekort:	10	klipp	Kr.	300,-	
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Fergetidene på øyene er omtrentlige 

Det tas forbehold om endringer av fer-
getider – Det vil i så fall bli annonsert 
på www.rigmor.no, på fergebryggene og 
i Budstikka.

BARN/HONNøR
Kr. 25,- en vei (1. klipp)
Kr. 35,- For en rundtur med avstig-
ning «på en øy på tilbakeveien» (1. 
klipp)
Kr. 50,- for en hel rundtur / sight-
seeing uten avstigning før Sandvika 
(2.klipp)
Klippekort:	10	klipp	Kr.	200,-

PRIS	MINICRuISE
Kr 110,- pr. for voksen og honnør
Kr. 80,- for barn (2–15 år) og personer 
med medlemskap i «Rigmors venner» 
og innehavere av «Budstikka kortet»

Alle prisene er inklusive 8 % mva
(Versjon 1 – Sandvika Fjordturer AS  06/03/2008) 
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B åT u T L E I E
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	m/omvisning

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

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 å lage en hyggelig fjordtur, 

til rimeligst pris tilpasset kundens behov. 
For mer informasjon se www.rigmor.no. 
Telefon 97 95 97 95.

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

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.

Hennig Olsen is gratulerer 

M/s rigfar 
Med jubileet

Hennig Olsen is er M/s rigmor og M/s rigfars isleverandør


