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Fergeselskap
Harstad, 14.1 - 2012.

Att : Formannskapet.
Veteranbåten/lokalbåten
M/S "Grytøy"- søknad om tilskudd til oppbyggingog overfart
fra Oslo til hjemstedetHarstad og Kvæfjord.
/// Det var tidlig i juli måned 2011 en liten gruppe entusiastiskesjørelatertepersoner
i Harstadm/ omegn tok initiativfor å sikre M/S "Grytøy"tilbake til hjemstedet
Harstad/Kvæfjord.På dette tidspunktlå båten for tvangssalgi Oslo/Bærum.
15. august 2011 ble VenneforeningaGrytøy-HarstadFergeselskapstiftet.Dermed var
gjenforeningsarbeidet
igang. Nå vel fem måneder senere føler vi at arbeidetmed båten,
oppbyggingsjobbene,
den administrativevirksomhetenog målsetningenmed å få fartøyet
for egen maskin hjem til Harstad/Kvæfjordgår rimeligbra. Men det koster store penger
å få realisertprosjektetfase 1 ; -hjemfarten.
Vi er derfor så fri å søke Kvæfjordkommune om et tilskuddpå
kr. 45. 000,til hjemfarten.
Vedlagt en kort historikkom M/S Grytøy i såkalt "utlendighet".( Vedlegg merket 1 )
Men før båten ble solgt sørover,iførste rekke til Agdenes i Sør-Trøndelagog senere
havnet i Risør og Oslo, hadde M/S "Grytøy"en historisk fin seillas i Sør- Troms med
Harstad,Lundenes/Grøtavær,Aun og Kvæfjord (Borkenes-Godfjord)
smlokalbåt og passasjervennligservice for folk flest. En betydeligpassasjerbåt,og viktig samferdselsåre for ytterdistriktenei Harstad, Bjarkøy og Kvæfjord,ikke minst.
Det var på 1970-talletog fram til 1982 båten trafikertepå strekningenBorkenes Godfjord.
Nå arbeidervi planmessigfor å sikre båten til Kvæfjordog Harstad med tanke på turisttrafikk, små turer i Sør-Tromsmed pensjonister,andre foreninger,hotellerm. v. der
et eget tiltenktdriftsselskapskal drifte lokarbåten.
Dermed får Sør-Tromsen ny maritim provins tilrettelagtfor allmennheten.
Vi håper Kvæfjordkommune kan trå til med omsøkte støttebeløp.Det er viktig for oss
å ha med lokalmiljøenei Sør-Troms,spesieltHarstad,Bjarkøy og Kvæfjordkommuner,
når vi søker om statligepengeoverføringer.Her tenker vi Riksantikvaren.Båten er
forlengstgodkjent,bl. a. med verneverdigstatus og utstyrt med div. sertifikater.
Den er selvsagtforsikret,og ellers godkjent og aksepterti det "offentlige"lyset.
Vedlagt diverse kopier om godkjenningets. ets. (Merketvedlegg 2 + )
Takk for kontakten.
Imøtesersvar om ikke alt for lenge, og da med positivt fortegn.Takk.
Med vennehilsen
Vnneforeninga Grytøy-HarstadFergeselskap
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Vedlegg : Diverse brev, godkjennelse,budsjettoverslag,dugnadsinnsatsenhittil
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M/S Grytøy
- kort historikk

1954: Levert av Vanaland Båtbyggeri A/S, 5583 Vågland som
byggenummer 46 til Grytoy-Harstad Fergeselskap AS, Lundenes.
Sertifisert for 90 personer. Tonnasje: 84 brt, 47 netto. H. dim.: Loa /
Lpp xBxD=
21,7 / 19,4 x 5,18 x 2,92 m. H. motor: 1 stk 2 syl.
Brunvoll glodehodemotor, ytelse 100 hk. Innsatt i melkerutetrafik
mellom Harstad og Grytoy. Senere utvidet med fart på
Bjarkoystedene.

Nybygdfra Vaagland. 1954. Foto Sor-Troms mnseunt

1960: Innsatt ny Wichmann dieselmotor, type 3ACA, 300 bhk.
1964: Styrehus fornyet
. *I

.... 1,

II

'),?0t.,

• I

I

i

I

s

f r•

r,.
Ved kai i Harstad for 1964. Privat postkortsanding.
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1984: Salong (40 personer) under dekk omgjort til 1 stk 4mannslugar og 3 stk 2-manns luaarer ved Kirksæterorens
Skibsverft.
1986: Gikk på grunn ved Skotskjær lykt mellom Gjæsingen og
Mausundvær. Mindre skade.
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15.10.1974: Ut av ruten, erstattet av ferge. Overfort til fart i
Kvæfjord.
1982: Solgt til Olav Berg, Leksa for kr 150.000,- uten navnesifte.
Rep. av medfolgende pålegg om skifte av fundamentbolter på grunn
av galvanisk tæring utfort i Kristiansund. Kostnad kr 300.000,Benyttet som avloserbåt for Fosen trafikklag i ruten Sistrandaøyrekken. Dessuten i bruk som Sjoheimevern-skoyte i Trondelaa
og som turistbåt med utgangspunkt i Kongensvoll.
Sertifisert for 50 personer. Fartsområde kortere ruter.
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1973: Solgt / overtatt av Troms Fylkes Dampskibsselskap, Tromso
uten navneskifte.
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En av desiste turene i 1974. Foto Hamtad Tidende.

1988: Avsluttet oppdrag for Sjoheimevernet. I opplag.
1989: Solgt til Ottar Starheim, Risor for kr 550,000,- uten
navneskifte og satt inn i turistrutefart mellom Oslo og Kristiansand.
Påmalt KYSTRUTEN.
1994: Overtatt av finanskreditorer or ittlat for
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1995: Observert i Moss om sommeren som husbåt
1996: Observert i Oslo om sommeren, i bruk som turbåt på
Oslofjorden.
2003: Solgt til Camilla Saga Ulrika Johanssou og Marty Deuham
for 500.00ft- kroner.
Besluttet tvangssolgt av Asker o£:Bzerum ungrett
Kjopt på Tvangsauksjon i Asker forliksråds lokaler den 30. august
av Venneforeninga Grytoy-Harstad fergeselskap for kr 15.000,Flyttet fra Vollen slipp til kaia ved Sjofarts-museet 14. september, i
påvente av slippsettmg.

Al/S Glytor som KYSTRUTEN. Foto

Onar Starheim

