
MS Høle anløper Frafjord en sommerdag i 1958. Foto: Gustav Frafjord. 
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Fjordabådane på Høgsfjord
1866-1965



 
Høgsfjordbådane

Den aller første rutebåten som trafikkerte Høgsfjorden, var dampbåten ”Oscar”. Fra tirsdag 13. mars 
1866 gikk den i rute fra Stavanger til Høle, Forsand og Dirdal med retur og anløp av de samme steder. 
I november samme år endres ruten slik at Oltesvik og Frafjord kommer med. ”Oscar” gikk ut og inn 
Høgsfjorden fram til 1885, da Oscar II ble satt i ruten. 

I perioden 1885 til omkring 1966 var den mange båter som en kunne se på Høgsfjorden - og Lysefjor-
den. Dampmotorene ble etterhvert erstattet med diselmotorer, rutetilbudet ble utvidet og båtene ble 
større. På de neste sidene presenteres de viktigste båtene som seilte på Høgsfjorden. Noen kjenner vi 
eldre svært godt, andre har vi kanskje bare hørt om - og noen er helt ukjente. Båter som vi vet trafikkerte 
Høgsfjorden, og som ikke er med i denne trykksaken, er båtene ”Hølefjord” og ”Farmann”. 

Kildene til dette notatet er gjengitt helt bak. I en særstilling står Magnus Torgersen sin gjennomgang av 
fjordabådane, utgitt i 1981 av Stavanger Aftenblad. De fleste av båtbeskrivelsene er kopiert fra denne 
boka. Vignettene er laget av Henry Imsland. 

Stavanger 1. august 2017
Per Terje Haaland

 Dette bildet av den gamle kaien i ’Krånå’ er tatt i 1908. Båten ved kai er sannsynligvis DS Eira.











...den videre historie til ’Havås’/’Oscar II’

I 1990 ble ”Havås” solgt til Helge Nymo som brukte båten i til reparasjon av kaier i Nordland før den i 1993 for 
9. gang skiftet eier. Kjøperen var hotelleier Birger Bech i Mo i Rana som hadde planer for restaurering av båten. 
Innen han nådde så langt overtok da dagens eiere båten i 1998/1999:  
DAMPSKIBSELSKAPET OSCAR II AS er eid av Daniel Østebø, Terje Nyman og Svein Dag Hana.

I 2002 skiftet båten navn til Den Gamle Oscar II.  I 2003 ble båten restaurert og ombygd som lokalrutebåt på 
Ytraland på Karmøy. I 2011 var Den Gamle Oscar II i Litauen på et verft i Klaipeda. Her ble det foretatt en 
total gjenoppbygging, med skrogreparasjoner og ny innredning. Den Gamle Oscar II ankom Sandnes ferdig 
restaurert 19. juni 2012. Båten er registrert i skipsregisteret som fritidsbåt og har kjenningssignal LEPA. Her 
ligger båten ved kai i Vågen i Sandnes. Foto juni 2017: Per Terje Haaland. 







Noen avisklipp - godt og vel hundre år gamle
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                                                                               MS Lysefjord mot Høgsfjorden

«MS Lysefjord» (den andre Lysefjord)

Dette er den båten vi som vokste opp i Frafjord på 1950-tallet husker aller best. Det var den båten som 
hadde de fleste turene til de indre Høgsfjord-bygdene: Helle, Oltesvik, Dirdal og Frafjord. Tresetene 
var imidlertid ikke behagelige, men for oss ungene var dette uten betydning. En ting vi merket oss ved 
denne båten, var farten. Med sin toppfart på 12 knop gikk den  merkbart raskere enn MS Høgsfjord I (9 
knop) og holdt nesten følge med MS Høle (13 knop). 

Båten ble bygget i 1933 ved Odense Staalskipsverft, Odense i Danmark. Ved dåpen  fikk den navnet 
MS Gefion og levert til A/S Damskibsselskabet Øresund i København. I omkring ti går gikk den i rute-
fart over Øresund, mellom København og Malmo. Båten ble i 1944 solgt til Rederi-ABSjollen i Malmø 
som så i 1946 solgte båten videre til Høgsfjord rutelag A/S i Stavanger. Prisen var kr. 207 000. Samti-
dig ble søsterskipet til MS Gefion – MS Gylfe – solgt til Jøsenfjord rutelag. Denne båten fikk navnet 
MS Årdalsfjord. Disse to tvillingbåtene var svært like av utseende, bortsett fra at skroget til sistnevnte 
var malt i en lysere (grå) farge enn MS Lysefjord. 

MS Gefion = MS Lysefjord var 95 fot lang og 19,8 fot brei da den ble sjøsatt,  tonnasje: 71 brt – 40 
t.dw. Maskinen var en 4 cyl. 4T RM (250 bHK) fra Tuxham AS i København. I 1964 ble det satt inn en 
ny motor på 300 bHK fra Wichmann Motorfabrikk på Bømlo. 

På 1960-tallet var det to viktige hendelser som gjorde av den mangeårige rutetrafikken på Høgsfjorden 
etter hvert ble avviklet. Den ene var opprettelsen av ferje mellom Lauvik-Oanes og Forsand i 1962. 
Den andre var åpning av veien mellom Gilja og Frafjord i 1965. Mens MS Høgsfjord I og MS Høle ble 
solgt, hadde Høgsfjord rutelag fortsatt en del trafikk utover på 1970-tallet, særlig til Lysebotn og små-
stedene innover langs Lysefjorden. Men i 1975 var det slutt: Alle konsesjonene til rutelaget ble kjøpt 
opp av DSD (Det Stavangerske Dampskipselskap) og MS Lysefjord ble også overtatt av DSD. 
Utover på 1960-tallet ble det klart at MS Lysefjord hadde en stor svakhet: Den kunne ikke frakte biler. 
Så i 1970 ble båten forlenget og ombygget ved Brødrene Bjørnevik på Hundvåg ved Stavanger. Dette 



skjedde ikke uten dramatikk. Like før jul 1970 hvelvet båten og sank ved brygga på Hundvåg. Men 
båten ble hevet og satt i god stand igjen. Den fikk nå sertifikat for 5 biler og 195 passasjerer. 

Som nevnt ovenfor overtok DSD MS Lysefjord i 1976. Etter noen år ble den solgt videre …
1983: Solgt til P/R Offshore Services (Ingmar Østbø), Stavanger
1985: Solgt til Jonny Garvik, Hagavik/Bergen. Omdøpt til MS Sundøy.
1988: Solgt til Henning Kumle, Bekkestua/Bergen.
1989: Solgt til Skipsinvest KS (KJ Invest AS, Oslo), Bergen
1990: Solgt til K/S Carnival (Eiendomssenteret AS), Drammen. Omdøpt til MS Carnival.
1998: Solgt til Juno AS, Svelvik/Drammen. 
2003: Solgt til Eiendom Skip AS, Svelvik/Drammen.
2010: Solgt til Carnival AS, Svelvik/Drammen. 

Fra omkring 1990 til omkring 2012 ble MS Carnival benyttet delvis som turbåt med base i Oslo sen-
trum, delvis som restaurantbåt i Oslo, bl.a. liggende ved Aker brygge. I 2015 ble båten kjøpt av Marcus 
Rolandsen, Oslo. Den ligger nå på Bygdøy og brukes som privat lystbåt på Oslofjorden. 

MS Lysefjord etter om-
byggingen i 1970. Bå-
ten ligger ved Lauvik. 
I bakgrunen ser vi litt 
av Forsand. Foto: 
Johannes Østvold.

MS Carnival ved kai 
på Bygdøy utenfor 
Oslo i juni 2017. Den 
er fremdeles registrert 
i skipsregisteret og 
har kjenningssignal 
LLPP. Foto: Marcus 
Rolandsen. 
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Høgsfjord rutelag - sommarpostruta 1950
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Mannskap

Tor Fossan (1908-1998)

Gabriel Herigstad (1884-1968) Gustav Bru (1897-1972) Kristian Selvik (1904-1983)

Johannes Grøtte (1924-2011) Peder G. Frafjord (1906-1991)

Enok Frafjord (1883-1970)

Det gikk båter i rutetrafikk på Høgsfjorden 
i nokså nøyaktig 100 år. Flere hundre men-
nesker hadde sin arbeidsplass her, noen for 
kortere perioder, andre nesten hele livet. Det 
lar seg ikke gjøre å finne fram navn på alle. 
I dette notatet nevnes de fleste kapteinene, 
samt mannskap fra Frafjord en vet jobbet om-
bord. Noen av mannskapene fra Frafjord var: 
Racin Frafjord, Gerhard Frafjord, Jostein Fra-
fjord, Torgrim Frafjord, Bernhard Frafjord, 
Henrik Frafjord, Gustav A. Frafjord, Kåre 
Fossan, Kjell Haaland, Tore (Øyren) Frafjord, 
Erling Frafjord og Peder G. Frafjord. De tre 
sistnevnte var periodevis også kaptein om-
bord. Nedenfor har jeg samlet foto av åtte av 
kapteinene som førte Høgsfjordbåtene etter 
1920.

       Erling Frafjord (1922-2011) 
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Omtalen er den enkelte båt er kopiert fra Magnus Torgersens ’Fjordabådane’ fra 1981. Omtalen av MS 
Lysefjord er skrevet av Per Terje Haaland. 

MS Høgsfjord I legger fra kai i Frafjord 2. påskedag 1965. Dette var den siste påsken båten gikk i 
Høfjordruta. Foto: Per Terje Haaland. 


