
Ruter for Nordre Bergenhus Amts 

Dampskibe/Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane  
 

Oversynet omfattar 1) ruter som er oppbevarte i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2) ruter 
som har kome inn til aksjonen Vil ha Fylkesbaatane-flagget tilbake! som Fylkesarkivet ikkje 
har i si samling. Fjord1 Fylkesbaatane, Florø, har ei stor rutesamling.  
I oversynet er teke med 1) årstal/årstala ei tid  omfattar, 2) frå - til, m.m., 3) tittel som står på 
Oversynet er sett opp 16. mars 2010 av Hermund Kleppa, oppdatert februar 2017. 
 
 
1859,  frå 22. november 1859 inntil vidare (plakatformat 28x39 cm) 
Route mellem Bergen og Sogn, Sønd- og Nordfjord 
 
1862-1863, frå oktober 1862 (plakatformat, kopi) 
Vinter-Route for Nordre Bergenhus Amtscommunes Dampskibe 
 
1865,  frå september, (plakatformat, manglar noko) 
.. for Nordre Bergenhus Amts Dampsk.. 
 
1866, Haustrute: frå 4. september 1866 til 1. januar, og Vinterrute: frå 30. oktober 1866, 
overlappar kvarandre, begge plakatformat 
 

1867,  frå 25. mars 1867 inntil vidare (plakatformat, 37x46 cm) 
Route for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, under «Doksætningstiden» 
 
1870,  1) frå 1.januar til ”over Midten” av mars 
Route, 2)  frå 22. mars, ”under Doksætningstiden”, inntil vidare 
Route 
 
1877,  frå 3. april til utgangen av august (kopi) 
Route  
 
1884-1885,  frå 4. november inntil vidare (hefte, bilag til Sogns Tidende) 
Vinter-Route 
 
1889-1890,  frå 2. september til 1. mai 1890 
Høst- og Vinterruter 
 
1891,  frå 27. juni  til 7. september 
Sommer-Ruter 
 
1895-1896, frå 31. august 1895 til midten av april 1896 
Høst- og Vinter-Ruter 
 

1898-1899, frå 3. september 1898, til byrjinga av april 1899 
Høst- og Vinter-Ruter 
 
1899 

Sommer-Ruter 



 
1899-1900,  2. september, til byrjinga av april 1900 
Høst- og Vinter-Ruter 
 
1901-1902,  frå 31. august til byrjinga av april 1902 
Høst- og Vinter-Ruter 
 
1902,  1) frå 5. april til 1. juni, ”doksætningstiden” 
Ruter (”doksætningstiden”), 2) Sommer-Ruter, 3) Forandringer i Førderute B 2 og «Balders» 
Ruter 25. – 27. juni. 
 
1903, Sommer-Ruter 
 
1907, Sommarseglingar Bergen – Sogn, plakat 
 

1908, endringar i jula 
 
1912,  frå 13. april til 8. juni, doksettingstida 
Ruter   
 
1915-1916,  frå 4. september til byrjinga av april 
Høst- og Vinterruter 
 
1916,  frå 2. september inntil vidare 
Høst-Ruter 
 
1917-1918,  frå 1. september inntil vidare 
Høst- og vinterruter 
 
1919, oversikt, plakat 
 

1920,  1) ruter, 16. mars – inntil vidare, 2) frå 25. juni inntil vidare 
Sommar-Ruter 
 
1921-1922,  frå 4. september 1921 inntil vidare 
Vinterrutor 
 
1922, 1) pinseruter, 2) juleruter 
 
1923-1924, vinter-ruter, frå 2. september inntil vidare 
 

1924, sommar-ruter, frå 19. juni 
 

1924-1925,  frå 6. september 1924 inntil vidare, Vinterrutor 
1925, sommar-ruter, frå 19. juni 
 

 

1927-1928,  frå 3. september 1927 inntil vidare, Vinterrutor 
1928, sommar-ruter, frå 15. juni 
 



1929-1930, vinter-ruter, frå 7. september 1929 
 

1931, frå 13. juni 1931 (bilete av fleire båtar), Sumar-Rutor 
 
1932, sommar-ruter, frå 17. juni 
 

1932-1933,  frå 3. september 1932 inntil vidare, Vinterrutor 
1933, sommar-ruter, frå 16. juni 
 

1933-1934, frå 4. september 
1938-1939,  frå 29. august 1938 inntil vidare 
Vinterrutor 
 
1941, 1) pinseruter 1941, 2) Sommar-ruter, frå og med 12. juni 1941 
 
1941-1942, vinterruter, frå og med 25. august 1941 
1942, frå 9. februar 1942, Krise Vinter-Rutor  
 
1945,  frå og med 27. februar 1945 inntil vidare, Krise-Ruter 
 
1945-1946, 1) vinter-ruter, frå og med 19. november, inntil vidare, 2) brigde i vinterruter 
 
1947, sommar-ruter, frå og med 21. juni, til og med 31. august 
1947-1948, vinter-ruter, frå og med 1. desember inntil vidare 
 

1948,  1) sommar-ruter, 19. juni – 29. august, 2) haust-ruter, 30. august – 28. november 
 
1949 1) vinter-ruter, 1. januar – 3. juni, 2) sommar-ruter, frå og med 19. juni til og med 29. 
august, 3) haust-ruter, frå og med 12. september inntil vidare. 
 
1950,  1) vinter-ruter, frå og med 2. januar til og med 2. juni, 2) sommar-ruter, frå og med 3. 
juni til og med 10. september 
Sumarruter 
 
1950-1951,  frå og med 11. september 1950 inntil vidare (hjå aksjonen Vil ha Fylkesbaatane-
flagget tilbake!, innkomne frå Rune Holen, Kyrkjebø, 2009.) 
Haut og vinterruter 
1951,  vinter-ruter, frå og med 8. januar til og med 1. juni 
 
1951-1952,  haust- og vinterruter, frå og med 10. september inntil vidare  
Haust og vinterruter 
1952,  sommar-ruter, frå og med 7. juni til og med 31. august  
 
1952-1953, haust- pog vinterruter, frå og med 1. september, inntil vidare  

1953,  sommarruter, frå og med 8. juni til og med 30. august  
Sumaren 1953 
 
1953-1954,  haust- og vinterruter, frå og med 31. august 1953 til ”sommarrutene 1954 tek til” 
Hausten og Vinteren 
1954,  sommar-ruter, frå og med 9. juni til og med 5. september 



 
1954-1955, frå og med 6. september og til sumarrutene 1955 tek til (manglar) 
1955,  sommar-ruter, frå og med 6. juni til og med 4. september 
 
 
1955-1956,  vinter-ruter, frå og med 5. september 1955 til sommaren 1956 
1956, sommar-ruter, frå og med 4. juni til og med 2. september 
 

1956-1957, vinterruter, frå og med 3. september og til sumarrutene tek til 1957 
1957, sommar-ruter, frå og med 3. jun til og med 1. september 
 

1957-1958, vinter-ruter, frå og med 2. september til og med 1. juni 
1958, sommar-ruter, frå og med 2. juni til og med 31. august 
 

1958-1959, vinter-ruter, frå og med 1. september 1958 til og med 31. mai 
 
1960,  frå og med 30. mai til og med 28. august 
Sumaren 1960 
 
1959-1960,  vinterruter, frå og med31. august til og med 29. mai 1960 
1960, sommar-ruter, frå og med 30. mai 
 
1960-1961,  vinter-ruter, frå og med 29. august 1960 til og med 28. mai 1961 
 
1963-1964,  vinter-ruter, frå og med 16. september til og med 17. mai 1964 
1964,  frå og med 18. mai til og med 13. september (hjå aksjonen Vil ha Fylkesbaatane-
flagget tilbake!, innkomne frå Rune Holen, Kyrkjebø, 2009.) 
Sommaren 1964 
 
1964-1965, vinter-ruter, frå og med 14. september til og med 16. mai 1965 
 
1966-1967,  vinter-ruter, frå og med 12. september 1966 til og med 14. mai 1967 
 
1967-1968,  vinter-ruter, frå og med 18. september til og med 14. mai 1968 
1968,  frå og med 15. mai til og med 15. september 
Sommaren 
 
1968-1969,  vin ter-ruter, frå og med 16. september 1968 til og med 13. mai 1969 
1969,  sommar-ruter, frå og med 14. mai til og med 14. september 
Sommaren  
 
1969-1970,  vinter-ruter, frå og med 15. september 1969 til og med 14. mai 1970 
1970,  sommar-ruter, frå og med 15. mai til og med 20. september 
 
 
1970-1971,  vinter-ruter, frå og med 21. september til og med 14. mai 1971 
 
 
 
 


