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B-Post 

Returadresse: 
Rutebilhistorisk Forening 
Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 

 

 
Leie av White Super Power 1948  veteranbuss med sjåfør? 

 
   Ta kontakt med Ernst Arve Stangeland på telefon 975 72 666 el. 
   privat 51 67 38 37. 
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Medlemsblad for Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland 

2. utgave 

White Super Power fra 1948. Se artikkel side 11. 
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Telefon      
51 53 80 83 
 
Direkte 
982 95 666 

Transporten 
Stavanger, Forus 
 
Direkte telefon 
 
51 51 13 73 

AVGANG HVER 
 

2. TIME 
TIL 

HAUGESUND 
BERGEN 

 

 

 

Neste utgave av Rutebussen kommer i juni 
2002 

Lyst å annonsere? 
 
Ta kontakt med red. (se s. 3) 
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TERMINLISTE FOR VÅREN 2002 

Lørdag 20. april, familietur til Tysvær. 
Familietur til Tysvær. Se omtale side 14 

 
 9.-12. mai, landsmøte og veteranbusstreff. 
Se omtale side 8 

 
24.-26. mai Jærdagene på Bryne 
Vi har fått en invitasjon til å delta med veteranbusser (utstilling) og 
kjøring i forbindelse med Jærdagene. Utstillingen skal være inne på 
stadionområdet og sammen med veteranbiler –og motorsykler. Vi-
dere er det tenkt en veteranbussrute i tilknytning til dette. Vi trenger 
også hjelp på standen 
vår. Ta kontakt med Liv Mari!!!!! 
Vel Møtt !!!   (se omtale/program side 25) 
 
21. juni, ”Prikkedag” – gammel tradisjon med handelsdag i 
Haugesund 
Vi har en dialog med senterforeningen –”Haugesund Sentrum”- om   

               standplass,                og slik at vi kan samarbeide med Haugaland       
               Veteranvogn Klubb. 

For nærmere info, kontakt Olav Svandal 
 

22. juni, ”Slusedag i Skjoldastraumen” 
Et arrangement som Olav Svandal og Nedstrandsbussen har deltatt       

               på tidligere,              og som vi bør følge opp (det er jo her denne        
               bussen har kjørt sine ruter, til og     fra Nedstrand og Haugesund).      
               Skal vi delta med flere vogner i Haugesund den               21. juni, ja   
               så kan vi vel også gjøre det her den 22. juni. 
 
               29. juni ”Fiskeriets dag” i Egersund 
               Vi har fått forespørsel om å delta med veteranbusser både til utsti        
               ling og med ”shutlebusser”. 
 
      Vi kommer tilbake med mer informasjon om aktivitetene for juni i  
      neste utgave av dette bladet, som kommer ut månedskiftet mai/juni. 
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RUTEBUSSEN 
Redaktør 

Tore Jan Ø. Hanssen 
Telefon: 51 97 87 63 

E-post: torejanh@online.no 
———————————– 
Styret i RHF avd. Roga-

land 
 

Leder 
Svein Emil Stueland 
Tlf. privat: 51 56 70 32 
Mobil:        924 12 966 
 
Kasserer 
Petter Eiane 
Tlf. privat: 51 52 98 47 
Mobil:       907 77 436 
 
Sekretær 
Liv Mari Kjerstad 
 
Mobil:       481 40 090 
E-post: lmkj@online.no 
 
Styremedlem 
Olav Svandal 
Tlf. privat: 52 72 87 45 
Mobil:       456 01 573 
 
Styremedlem 
Johnny Bergly 
Tlf. privat: 51 72 31 88 
Mobil:        905 83 160 
 
Varamedlem 
Sigmund Sande 
Tlf. privat: 51 41 91 19 
———————————— 
Postadresse: 
RHF Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
—————————————- 
Bankgiro: 3206 05 08185 

 

Nr. 1 –2002                   Mars                   1. Årgang 
 
Velkommen til første utgave av Rutebussen! 
Jeg håper med dette medlemsbladet å kunne formidle 
nytt fra styret til medlemmene, samtidig å ta med litt 
historie fra buss-selskaper, gamle fortellinger, bilder 
m.m. som kan være kjekt å lese om. 
 
Jeg vil foruten å formidle saker fra styret, også ta med 
noe av det arbeidet som blir gjort i avdelingen lokalt, 
samtidig å kunne fortelle historier om eldre bussruter/
buss-selskap, enten det er i forbindelse med rutebuss 
eller turbusser. Jeg setter stor pris på å få tilbakemel-
dinger, så vel ris som ros. Hvis dere har bilder, histori-
er eller annet som dere tror kan ha interesse for andre, 
kan dere ta kontakt med undertegnede eller sende 
dette til RHF Rogaland. Dette kan være selvopplevde 
fortellinger så vel som andre ting dere måtte sitte inne 
med. Merk konvolutten med ”RUTEBUSSEN”. Alt ma-
teriale vil bli sendt tilbake etter bruk. 
 
Ellers vil jeg takke Tor Sindre Grønningsæter, RHF 
avd. Sunnmøre for god hjelp med oppstart av dette 
Medlemsbladet. Han har stått for medlemsblandet for 
møreavdelingen siden 1995. 
 
 
Videre sender jeg en stor takk til Faktaseksjonen vår, 
som består av Ove H. Espenæs og Jørn Malde, som 
sitter inne med en masse historikk om rutebilhistorikk, 
som jeg håper å kunne formidle ut til våre lesere. 
 
Olav Svandal, Haugesund, sitter også inne med mas-
se spennende stoff fra Haugalandet  som vi håper å 
kunne formidle her. 
 
 

������	
�
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Lederen har ordet! 
Saker og ting skjer. 
Dere sitter her med den første utgaven av RHF Rogalands "internnytt", et medlemsblad 
og bindeledd for oss som er knyttet til avd. Rogaland.  I utgangspunktet er det tenkt en 
utgivelse 4-5 ganger i året og hvor kostnaden skal dekkes med noen små og mellomsto-
re annonser fra lokale bedrifter/leverandører som vi har et godt forhold til.  
La meg med en gang få plassere æren der æren skal, nemlig hos var gode sekretær; Liv 

Mari og hennes mann; Tore Jan. Det er der ideen har vokst fram og det er der det redak-

sjonelle arbeidet vil foregå.  
Så, kjære medlem, har du noe "lokalstoff' i baklomma: postboksen er klar til å ta i mot, 
eller som det nok går mest i for tiden, E-post.  
Når det er sagt, så er vårt "hovedorgan" Rutebil også et godt sted for lokale nyheter.  
 
Hva ellers ? Jo, vi har nettopp hatt vårt faste "arrangement", nemlig årsmøte.  I år fikk vi 
muligheten til å besøke Trygve Stangeland og se på hans flotte samling av kjøretøy og 
redskaper. Dette tok vi først, og deretter startet vi årsmøtet og sakene.  

 

Til stedet: * ...som en av de største avdelingene i RHF, kunne vi gjerne sett at der var 
flere som både fant veien til et årsmøte og de øvrige arr .som vi tilrettelegger i løpet av et 
år . Men, men godt folk, vi har i hvert fall "tak over hode" og koser oss noe skikkelig om 
torsdags- kveldene, i motsetning til hva man sliter med i andre avdelinger .  I år skal det 
markeres at Veterankjøretøyhobbyen i Norge er 50 år. Oppfordringen om å gjøre noe 
med dette kommer både fra LMK og RHF sentralt. Vi her i Rogaland ser dette som en 
stor mulighet til å få markert oss for å styrke forståelsen for det vi arbeider med, som er 
Kulturvern av høyeste klasse, og for å styrke medlemsmassen med rekrutteringen, og da 
gjerne yngre mennesker . Arrangementsmessig ønsker vi å få samkjørt våre opplegg 
sammen med Gamlebilens Venner her i Stavanger/Sandnes og på Jæren og Haugaland 
Veteranvogn Klubb på Haugalandet.  
 
Ellers er vi godt i gang med en form for markering. Vi fikk flott spalteplass i "Bilavisen", 
en annonseavis til alle husstander på Nord-Jæren (ca. 85.000 eksempl.) hvor RHF Ro-
galand blir presentert med tittelen "Buss i en klasse for seg"  
Og så om ikke det var nok, ca. en uke senere kommer "Siddisen", også en annonseavis 
med 50.000 ekspl. som omhandler det som er sant: Det "va sjynt a kjøra byss "-denne 

tiden !, altså på 50 tallet -i Stavanger . (se side 23,  red.anm.) 
Her ref. man til at "fotoet er utlånt fra Rutebilhistorisk Forening"  

Dermed sier jeg velkommen på våre arrangementer og som leser av "Rutebussen"  
 
Hilsen Svein  

25 

Jærdagene 24.-26 mai 
2002  
 
 
 
 
Det blir også i år arrangert Jærdagene på Bryne Stadion. 
 
I år er RHF Rogaland invitert til utstilling med veteranbuss samt kjøring med ve-
teranbuss i forbindelse med messen. 
 
Dette har vi takket ja til, og håper samtidig at medlemmene våre stiller opp. 
Vi trenger hjelp på standen, og håper det er noen av medlemmene som kan stil-
le opp. For informasjon om dette, ta kontakt med Svein eller Liv Mari … 
 
 
Åpningstider 
Fredag fra kl. 14.00 til 21.00 
Lørdag fra kl. 11.00 til 21.00 
Søndag fra kl. 11.00 til ikke fastsatt p.g.a. fotballkamp. 
 
Jæren musikkfestival 
Parallelt med messen arrangeres en musikkfestival på kveldstid disse dagene, 
med en rekke kjente norske artister. 
 
 
For dere som har tilgang til Internett, er adressen www.jaerdagen.no 
 
 
 
Foruten utstilling av biler, busser traktorer m.m., blir det også tivoli, dyr, under-
holdning, opptog, lørdagsdans og masse andre aktiviteter. 
Det blir også stort mattelt med: komla, kjøttkaker, lefsa og rømmegrøt. 
 
 
 
 
 

Vel møtt! 
Liv Mari 
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Årsmøtereferat fra RHF avd. Rogaland 
I år inviterte vi oss ut til Trygve Stangeland på Tjelta. 23 medlemmer fant veien frem dit. 
Trygve Stangeland viste oss rundt på bilmuseet sitt, og fortalte oss om bilene han har i 
den gamle ”løa” si. Etter omvisningen gikk vi opp i ”fjoset”. Her fortalte Trygve Stange-
land om bakgrunnen for firmaet T. Stangeland. Her var det masse interessant å høre. 
 
Årsmøtet ble åpnet kl. 19:15, og Svein ønsket velkommen, og var fornøyd med så 
mange fremmøtte. Flott !!! 
 
Som dirigent for møtet, ble Egil Ødegård valgt. Liv Mari Kjerstad Hanssen ble valgt som 
referent. 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. Til årsmeldingen kom det en rettelse; det var 
3 medlemmer med på Landsmøtet på Gjøvik. Ellers var alle fornøyde med årsmeldingen. 
 
Regnskapet ble utdelt på møtet. Egil leste opp, og ingen hadde anmerkninger til dette. 
 
Etter dette gikk vi over til valg. Dette ble presenter av Egil Ødegård, da ingen fra valgko-
miteen var tilstede (…). 
 
 
 
Forslag til valg, og samtlige ble enstemmig valgt: 
            Leder             Svein Stueland                     2 år 
            Sekretær        Liv Mari Kjerstad Hanssen   Ikke på valg 
            Kasserer        Petter Eiane                         2 år, ny 
            Styremedlem Olav Svandal                        Ikke på valg 
            Styremedlem Johnny Bergly                      2 år, ny 
            Varamedlem  Sigmund Sande                    Ikke på valg 
 
            Revisor                     Ove H. Espenæs       Gjenvalgt 
 
Valgkomite: Gøran Christiansen og Jørn Malde. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:45. 
 
 
 
Etter møtet, fikk Egil Ødegård og Ernst Arve Stangeland overrekt blomster som takk for 
en kjempeflott innsats i styret. Diplom og takkekort er underveis. 
 
 
Landsmøtet på Orkanger ble også nevnt, med oppfordring om at flest mulig deltar dette 
året. Se ellers omtale av turen i dette bladet. 
 
Kaffe og kaker ble servert. 
 
Liv Mari 
 

Fortsetter neste side... 
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Forts. fra forrige side 

Her er noen bilder fra årsmøtet 
Foto: Tore Jan Ø. Hanssen 

Møtet startet med omvis-
ning på museet til Trygve 
Stangeland (helt til høyre 
på bildet). Dette ble en 
svært innholdsrik omvis-
ning med masse gode 
fortellinger fra Stange-
land. 

Av alle bilene på museet, fikk nok denne Chevroleten den største oppmerksomheten. 
Kanskje fikk gjengen fra Hønsehuset gode tips til arbeidet på vår egen Chevrolet…? 
 
Jeg kommer tilbake med en bildekavalkade av flere biler fra museet i en senere utgave. 

Her er årsmøtet i full gang. Årsregn-
skapet er utdelt, og medlemmene 
følger spent med... 

Fortsetter nest side... 23 

V elkommen til den 
tiden da bussene 
var byens og 
siddisens velsig-

nelse! Vi er tilbake til seint 
på 50-åra og altså før den 

tid da personbilen ble alle-
mannseie. Hvem som helst 
kunne ikke få kjøpt seg bil 
før i 1962, og hvem hadde 
vel egentlig bruk for egen 
bil når bussen likevel var 
enkel å bruke? På denne 
tiden hadde bussene i Sta-
vanger og Sandnes hver 
sin farge; bybussene i Sta-
vanger var grå, Tananger-
bussen brun, Madla-
bussen grønn, Haga-
bussen grå, grønn og gul 
osv. Det var bare bybussen 
og NSB som hadde egne 
”linjenummer”. Alle visste 
om sin buss, sjåføren kjen-
te de fleste passasjerene 
og ”det hompa og gjekk”.  
 
Bildet viser 2 av Stavanger 
Busselskaps busser ved 
”Sparekassen” som buss-
holdeplassen den gang ble 
kalt. Se på 3´en som står 
først av bussene. Som heil-

frelst ”gammelbussgalning” 
skulle jeg ønske meg tilba-
ke til den tiden, steget om 
bord i Scania Vabis´en, 
betalt sjåføren 1000 kroner 
og satt meg bak rattet selv! 

Ja, forresten og til oriente-
ring: rattet er på høyre 
side! Når vi ser på folke-
mengden som venter på 
bussene, er det ikke rart at 
det er satt inn ”Ekstravogn” 
som det står i bussens 
skiltkasse over frontvindue-
ne. Linje 3 betydde enkelt 
og greit at dette var Sta-
vangers bybuss som gikk 
mellom Randabergveien 
og Midjord. Og tar vi ikke 
mye feil, har denne bussen 
aldri i sitt liv beveget seg 
utenfor Stavanger bys 
grense! Etter all sannsyn-
lighet er dette en av mange 
busser som ble bygget ved 
busselskapets eget verk-
sted på Kalhammeren, satt 
i rute i Stavanger og brutalt 
og hensynsløst hugget på 
bilopphuggingen. 
 
Hva med den særegne 
bussen bak 3´en med linje-

nummer 1? Mine damer og 
herrer; dette er det nær-
meste storbyen Stavanger 
noen gang kom en trikk! 
Det er en trådbuss, eller 
mer korrekt trolleybuss! Se 
på bildet og du ser strøm-
ledningene henger over 
gaten. Trolleybussen hen-
tet sin kraft fra disse og 
gikk altså på strøm. 1´en 
og 2´en var trolleybusslin-
jer: 1: Torget - Hillevåg, 2: 
Torget - Våland. I årene 
1947 til 1963 reiste de 
pene Vålandsfruene og det 
glade Hillevåg-folk stands-
messig med trolleybusser. 
Alle de 5 trolleybussene 
ble bygget på Strømmens 
Værksted ved Oslo i 1947, 
sendt tilbake etter kort tid 
for ombygging i fronten, 
satt i rute igjen, fikset og 
lappet på så det holdt, og 
til slutt omdannet til spiker 
og andre nyttige greier i 
1963. 
 
Det ”va sjynt å kjøra byss” i 
denne tiden. Nydelig duf-
tende lett rusende diesel-
lukt fra bussene med front-
motor og motorkassen inn i 
bussen, trolleybussen med 
spenningen om sjåføren 
måtte ut og få strømavta-
geren på plass etter at den 
hadde hoppet av kontakten 
til strømledningen, 50 øre 
for voksne, 25 øre for barn. 
”Eg betale i mårå for maen 
sko et erend på Strandkai-
en i dag” sa fru Johnsen til 
bussjåfør Nilsen ein løn-
ningsfredag seint på 50-
tallet!  

… og litt mimring fra 1950 –årå … 
Tekst og foto: Ove H. Espenæs 
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Karmøy med første varige rutebiltrafikk i Rogaland 
Tekst: Tore Jan Ø. Hanssen 
Kilde: NRF’s 50-års bok fra 1986 

E t tidlig rutebiltil-
tak i Rogaland, 
som også var 
av varig tiltak, 

var den bilruten mellom 

Kopervik og Skudenes-
havn som tok til i 1913. 
Det var Skudenæs og 
Aakra Automobilselskap 
som stod bak tiltaket, et 
aksjeselskap der både 
Karmøy- og Hauge-
sundsinteresser var med 
i ledelsen, således 
agent Th. Gjerdsjø i 
Haugesund og kjøp-
mann Johan Halvorsen i 
Kopervik. Det var en bil 
med 25 hk som kunne ta 
12 passasjerer denne 

første bilruta på Karmøy 
startet med, og Knut 
Norheim var den første 
sjåføren. Den første bi-
len var åpen på sidene, 

men da en allerede etter 
et par måneder fikk en 
bil til, fikk en denne 
”innelukket”. 
 
Til å begynne med ble 
det kjørt en tur daglig 
mellom Kopervik og 
Skudeneshavn, og en 
tur daglig mellom Koper-
vik og Åkra. Men snart 
ble det utvidet med 2 
daglige Skudenes-turer. 
           
Etter et års tid fikk dette 

første rutebiltiltaket på 
Karmøy konkurranse 
med en bilrute som Ben-
dik Mannes i Åkra satte i 
gang,- innen de to tilta-
kene gikk sammen til 
ett. Siden overtok Ben-
dik Mannes, inn til tilta-
ket etter et par år ble 
overtatt av Jakob Med-
haug. Han drev frem til 
en fra 1925 fikk Statsba-
nene sin Karmøy-rute. 
Da hadde det også fra 
1918-1919 ved andre 
tiltak blitt utvidet videre 
rutebilsamband, ved 
Sigvald Svendsen som 
kjørte mellom Kopervik 
og Salhus, og Ingvald 
Holgersen mellom Sal-
hus og Haugesund. 
Et annet tidlig rutebiltil-
tak i området rundt Hau-
gesund fikk en i sam-
band med Skjold fra 
1916. Med Gustav Hen-
riksen til å stå for denne 
driften ble ruten fra 1917 
utvidet til Sandeid og 
Ølen og til Vikevik. Det 
nevnes også videre utvi-
ding av Henriksens ruter 
til Hogganvik i 1924, og 
med daglige ruter mel-
lom Haugesund og Skå-
nevik, Etne Ropeid fra 
1927. 

Skudenæs og Aakra Automobilselskaps første 12 seters 
buss på torget i Skudeneshavn. Er det noen som har bilder 
fra denne tiden som vi kan låne??? 
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Forts. fra forrige side 

Etter møtet, ble det overrakt 
blomster til Ernst Arve Stange-
land og Egil Ødegård som takk 
for en kjempeflott innsats i styret. 
 
Blomstene ble overrakt av Svein. 

Foran fra høyre: Svein Stueland (leder), Liv Mari K. Hanssen (sekretær) 
og Petter Eiane (kasserer). 
Bak fra høyre: Johnny Bergly (styremedlem), Sigmund Sande 
(varamedlem) og Olav Svandal (styremedlem). 

 
Vi ønsker Petter og Johnny velkommen inn i styret ! 

Vi takker Vaaland Dampbakeri og Conditori som sponset mat/kaker og Trygve 
Stangeland som lot oss få låne lokalene til møtet! 
 
Liv Mari 
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LANDSMØTE 
OG 

VETERANBUSS 
TREFFET 2002 

 
9. – 12. mai 
ORKANGER 

R utebilhistorisk 
F o r e n i n g 
avd. Roga-
land har pla-

ner om å delta på dette 
arrangementet og der-
med reise opp med 
egen buss, utgangs-
punktet er Nedstrands-
bussen, L-9500  (en fo-
rutsetning er da at den-
ne blir klar. Ellers blir det 
gjerne å finne en erstat-
ning. For vi bør vel på 
en eller annen måte; 
vise ansikt og med et 
kjøretøy)  

Reisen er lagt opp slik: 
Onsdag 08.05.:  
Vi som deltar fra Sand-
nes/Stavangeromradet 

reiser med bil og slik at 
vi tar en ferje fra Morta-
vika Kl. 07.20  
(Sandnes ca. Kl.06.00/
Stavanger ca. Kl.06.40)  
ank. til Haugesund 
(Solvang) Kl.08.30 og 
omgående bussavgang.  
Vi kjører E-134, -Rv.13/
Rv.7, altså via Odda -
Kinsarvik -Eidfjord -
Geilo/Gol og herfra  
videre Rv .51 via Fager-
nes -Randsverk til Sjoa .
Underveis har vi en rek-
ke stopp/pauser  (vi er 
på tur og skal kose oss 
underveis) og beregner 
ankomst til vandrerhjem-
met ca. Kl.21.30  
Torsdag 09.05. (Kr.h.f.
dg.)  
Først en god frokost og 

dernest avg. Kl. 09.30. 
Vi kjører Rv.257/E-6 via 
O t t a  - D om b å s  -
Hjerkinn -Oppdal-til Ber-
kåk hvor vi følger Rv. 
700 og Rv .65 via Svork-
mo til Orkanger hvor vi 
beregner ankomst ca. 
Kl.15.00/15.30  
da har vi en fornuftig tid 
til både å sjekke inn på 
overnattingsstedet og 
slappe av.  

Programmet for de øvri-
ge dagene har dere alt 
fått som vedlegg og se-
nere som artikkel/ infor-
masjon i Rutebil nr. 68. 

(Fortsetter på side 9) 
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(Fortsatt fra side 20) 
en, passasjerene skrålte 
og skrek og var ofte be-
ruset. Dessuten meldte 
tekniske problemer seg 
med Gaggenauen og de 
kompakte hjulene ble 
nedslitt fortere enn svint. 
Akk, nei, rutebilpioneren 

Rønneberg høstet ikke 
mye ære den gang for 
sitt rydningsarbeide for 
den kommende bilismen 
på Nord-Jæren. Rik ble 
han heller ikke på dette, 
og Stavangers første 
rutebil ble innstilt trolig 
allerede i 1910. 

 
Vettskremte hester fant 
etter hvert roen, illsinte 
pietistiske bønder fikk 
sin vilje og Rønneberg 
konsentrerte seg om sin 
hermetikkfabrikk og 
solgte Gaggenauen til 
Sandnes Uldvarefabrik. 

 
 
 
 
 
Fakta om Gaggenau 
Aussichtswagen: 
- 36 hk. 
- 1,95 meter bred 

- Kjededrift og 3 gear 
- 4 sylindret bensin 
- 20 sitteplasser i amfi 
- 6 benkerader med hver 
sin inngang 
- Originalbygget karos-
seri fra Gaggenau 
- Langsidene kunne 
dekkes med seilduk som 
kunne rulles ned fra ta-
ket 
- SAG i fronten står for 
Süddeutsche Automobil-
fabrik G.m.b.H. 
 
 
 
Det første bildet er tatt 
ved Kongsgård, mens 
det andre er fra en pres-
setur. 
 
Bildene er lånt av Espe-
næs, dvs. bildene er ko-
piert fra gamle avisut-
klipp som er skannet på 
PC. Kanskje noen av 
leserne har noen origi-
nale bilder/negativer vi 
kan låne ??? 

De første rutebilene 
skremte både myndigheter 
og dyr ... 
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6. Juni 1908 startet første bilrute i Rogaland 
Tekst: Ove Henning Espenæs 
Foto: Utlånt av Ove H. Espenæs 

Stavanger 1908: 
“Den blaa automobil” 
 

D a hermetikk-
f a b r i k k e i e r 
Tørres Rønne-
berg anskaffet 

byens første buss i 
1908, var gatene preget 
av hest, “hestalort”, syk-

ler og gående. Noe sær-
lig velvilje til biltrafikk 
verken på landsbygda 
eller i bystyret eksisterte 
ikke, veidekket var ikke 
forberedt på bilenes hjul 
uten “pneumat iske 
ringe” og amtsingeniø-
ren hadde allerede tatt 
til offentlig motmæle mot 
disse støyende automo-
biler, men han uttaler 
senere: ”Slige regel-
mæssige ruter maa an-

tages at være til nytte 
for distriktet, og da faar 
man finde sig i nogle 
ulæmper.”  
 
Likevel hadde Rønne-
berg mot nok til å ta initi-
ativet til å stifte A/S Sta-
vanger  Automobi l -
Omnibusselskap 16. 

Mars 1908. Styret besto 
av  kjøpmann Jonas 
Schanche Monsen, bon-
de Andreas Gabrielsen 
Joa og Rønneberg selv. 
Rønneberg reiste kort 
tid etter til Tyskland og 
kjøpte en blå 36hk Gag-
genau Aussichtswagen 
som ble satt i trafikk 6.
juni 1908 mellom Sta-
vanger - Malde og Sola. 
Bussen kostet hele 
14.000 kr. og var en ge-

digen investering den 
gang. Første sjåfør het 
Skjælsnes. 
 
For å “bygge relasjoner” 
som det så fint heter i 
dag, ble første tur en 
pressetur for byens 
mest prominente. Byens 
avis “Stavangeren” 
skrev dagen etter: 
“ ......... automobilen gik 
jevnt og sikker de anvis-
te veie, blev ikke det 
minste anstrengt af den 
steile Kannikbakken, 
ligesålidt som den lod 
sig friste til en forceret 
fart nedover bakkene, 
behøver Maldeveien 
med en fart av 25 km i 
timen kun 6 meters 
distance for at staa 
bommende stille”. 
 
Garasjen lå i San-
dekrossen på Sola, og 
første året kjørte Rønne-
berg 10 avganger daglig 
mellom byen og Sola! 
Bøndene langs veien 
boikottet “uhyret”, og 
Rønneberg måtte redu-
sere til 2 daglige av-
ganger. Selskapet kjem-
pet mot harde ytringer 
fra bygdefolket; hestene 
ble vettskremt, støvet 
ødela grøden langs vei-

(Fortsetter på side 21) 
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(Fortsatt fra side 8) 

 
 
Søndag 12.05.: "-den 
gode hjemreisen"  
Kl.11.00 er vei det rette 
tidspunktet for å dra i 
gang  
Vi følger deler av var 
"oppreise" -ned til Dom-
bas, deretter via Nordre 
Sel-Vågåmo-  
Lom  -Sk jo lden -

Sogndal-og til Kaupang-

er hvor vi tar overnatting 

ved Vesterland Ferie-

park. Ankomst her er ca. 

Kl.20.00/20.30  
(her bor vi i staselige og 
store hytter, -middag og 
frokost kan kjøpes i ka-
feen, ikke inkl.) Mandag 
13.05.:  
Kl.08.00 er avgangstids-
punktet ferden går til 
Mannheller ferjekai.  
Kl.08.45 er det ferjeavg. 
Og med ank. til Fodnes 

Kl. 09.00 og videre via 
Aurland - (Gudvangen) -
Voss -og til Kvanndal 
hvor vi har en ferje
(mulighet) Kl.13.00 til 
Utne Kl.13.20 -videre via 
Odda -Etne -med an-
komst Haugesund ca.
Kl.17 .30/18.00 (noe se-
nere om vi ikke klarer 
ferjeavg. Kl.13.00)  
 
Prisen er selvsagt viktig.  
-Men den er avhengig, 
eller rettere sagt: den 
bliver til alt etter hvor 
mange som blir med for-
di dette ikke skal bli for 
kostbart.  
Blir der 6 -seks personer 
t/r kommer reisen på Kr. 
1.150/- pr. pers.  
-noen flere: da fordeler 
vi faste omkostninger på 
flere og senker prisen 
noe.  
Inkl. er da overnatting 
på Sjoa m/middag og 
frokost (blir vi senere en 
oppsatt, må vi ta midda-

gen før vi kommer til 
Sjoa Vandrerhjem)  
-overnattingen på retu-
ren er også inkl. men 
her er ikke maten: mid-
dagen og frokosten tatt 
med fordi dette er hytter. 
 
Inkludert er selvsagt alle 
bom og fergeutgifter fra 
Haugesund og nord-
over, samt retur. 
Reisen over Boknafjor-
den fordeler man etter 
antall reisende. 
 
OVERNATTING I ORK-
ANGER MÅ MAN ORD-
NE SELV. DET ER I 
TILFELLE 3 NETTER. 
Se info HOB, rutebil 
68. 
 
For påmelding, ta kon-
takt snarest kontakt med 
Svein eller Liv Mari !!!!!  
 
 
 
Svein Stueland 
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Som de fleste vet, har vi lokaler på Ganddal. Lokalene vi leier her, er et gam-
melt  hønsehus (derav navnet…). Her har vi plass til noen av bussene vi arbei-
der med, samt et kafferom med en masse bilder og blader med godt gammelt 
lesestoff.  Vi treffes her hver torsdag fra klokken 18:00 og utover (til ca. 22:00).   
 
I dag er det stort sett en fast gjeng som aktivt arbeider med bussene, men vi 
håper at flere medlemmer kommer innom for å hilse på.  Her er det mulighet for 
å få seg en kopp kaffe, samt se i gamle arkiver som vi har her.  Kafferommet er 
godt og varmt, men skulle du være interessert i å se innom arbeidsrommet vårt, 
anbefales det varmt tøy her. (PS! Det er ingen arbeidsplikt!) 
 
 
 
Du finner oss ved å kjøre Rv 44 fra Sandnes og forbi Ganddal. 
Når du har kjørt gjennom siste rundkjøring, tar du til venstre like etter at du har 
kommet inn i 70-sonen (ned ved et busskur rett over bakketoppen) 

 

Fra kafferommet... Dyp konsentrasjon... 

VELKOMMEN INNOM !!! 
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Fornying av førerkort klasse 2 
Jeg satt en kveld og bladde igjennom Rutebiltidene 12/1974. Her var det et 
stykke om fornying av førerkort klasse 2. Firda Sjåførforening henvendte seg til 
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet med følgende: 
 
 
 
Firda Sjåførforening som representerer rutebilyrket i Firda Billag og Nordfjord og 
Sunnmøre Billag med ca. 350 tilsette, har på årsmøte den 3. november d.å. 
drøfta nemde sak – om fornying av førarkort kl. 2. Det vart samrøystes vedteke 
å venda seg til Samferdselsdirektoratet og Vegdirektoratet med oppmodning om 
å take spørsmålet opp til ny førehaving og avgjerd etter fyljande retningsliner: 
 
 

A.   Yrkessjåførane må verta stilte på lik line med andre yrkesgrupper, 
som går opp til eksamen etter avslutta utdanning og får sitt vitnemål 
uten tidsbegrensning. 

B.   Den kvalitative prøva som yrkessjåførane må gå opp til tiande kvart 
år, må falle bort av di yrkessjåførane er i trafikkmiljøet storparten av 
dagen heile året og møter i arbeidet sitt dei nye bestemmelsene et-
ter kvart som dei melder seg, samtundes som køyrepraksisen au-
kar. 

C.   Men likevel soleis at dersom ein yrkessjåfør med førarkort i klasse 2 
får unormalt mange trafikkuhell der han vert funnen skuldig, kan po-
litimeistaren i vedkommande distrikt krevje at vedkommande skal 
gå opp til fornya førarprøve. 

D.   Finn Samferdselsdepartementet eller Vegdirektoratet det turvande, 
kan dei pålegge dei bilsakkunnige å kalle yrkessjåførane inn til 
orienterande kurs der det vert kravt møteplikt med datostempling i 
førarkorta. 

E.   For dei som ikkje møter fram til ”kursa”, fastset departementet og/
eller Vegdirektoratet bot dersom dei får trafikkuhell der dei vert kjen-
de skuldige i trafikkuhellet eller ikkje. 

 
 
 
 
Årsmøtet vil beda det vyrde Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet om å 
take seg av saka snarast. 
 
 

Vyrdsamt 
For Firda Sjåførforening 

Ragnvald Hetle 
6836 Viksdalen 
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Tagging av S.O.T’s busser 
 
Som de fleste sikkert kjenner til, har også busselskapene problemer med tag-
ging. 
 
RHF Rogaland har gjort en avtale med S.O.T. om å vaske bort denne tagging-
en. Dette får vi veldig godt betalt for, så vi håper at noen av dere har anledning 
til å være med en kveld eller en lørdag (for eksempel mens konene er på hand-
letur med barna …). 
 
Hittil er det bare Svein (formann) som har vasket busser, så han synes sikkert 
det er hyggelig med litt selskap … 
 
 
 
Ring Svein for å avtale tid for å treffes på bussgarasjene på Madla. 
Telefon 924 12 966 eller 51 56 70 32. 
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White Super Power blir restaurert 
Tekst: Tore jan Ø. Hanssen/Ernst Arve Stangeland 
Foto: Stangeland 

Bildet er fra Vennesla hvor 
bussen ble hentet i 1989. 
Bussen er en White Super 
P o w e r ,  r e g i s t r e r t 
15.07.1948 med 33 sitte-
plasser. Karosseriet er byg-
get hos Hønefoss Karosse-
rifabrikk, også kalt Høka. 
Reg.nr. var Z-1823, det 
samme som den har i dag. 
 
Motoren som stod i da bus-
sen var ny, var en VB20 
bensin med 115 hk.  

B ussen ble bestilt av 
NSB Lågendalsru-
ten og kostet 
66.800,00. Den ble 

brukt til å kjøre danske turis-
ter fra Larvik til Gol på som-
meren. Jeg regner med at bus-
sen ble brukt til lokal kjøring 
vintertid i Svarstad, Vestfold.  
 
Fra et notat om White’n kan 
følgende nevnes: 
 
Mye kluss og store utgifter 
med bak-fjærene. 
Nov. 1950         Boret motor
                         Kr.    857,00 
Nov. 1950         Ny foldedør 
og diverse karosseriarbeid
                         Kr. 2.660,76 
Feb. 1951         S t o p p e t  i 

Kvelde, Vest-
fold. Vannet 
ikke tappet av 
blokken, så 
denne sprakk. 

Mar. 1951        S v e i s i n g , 
D r a m m e n  

 Kr.   104,34 
Mai. 1951         Sveising, Oslo

 Kr.   254,00 
Juni 1951          Boret motor

 Kr.   458,20 
 
Bussen er lite brukt etter 
1951, og i  ca. 1956 ble den 
slettet fra registeret og meldt 
opphogget. 
 
Den ble imidlertid solgt til 
Gunnar Vassend, Arendal, og 
registret på nytt. Bussen ble 
brukt som arbeidsbuss, bl.a. i 
skogen. 
 
Etter en tid ble bussen 
igjen avregistrert og 
solgt til Karlsen, Dram-
men. Videre solgt til 
Møller, Porsgrunn og 
Roald Olsen, Vennesla. 
Bussen kommer til 
Sandnes 
Ernst Arve Stangeland 
og Karl Ingve Braut 

kjøpte bussen i 1989 og 
startet et møysommelig 
arbeid med restaurering, 
noe som skulle ta 9 år 
før bussen ble ferdig. 
 
Det ble blant annet star-
tet en prosses med å 
bygge om en Volvo mo-
tor. Etter ca. 2 års ar-
beid med dette fikk de 
tak i en White Mustang-
motor … 
Motoren er en 1954 mo-
dell, VC20 bensin med 
ca. 120-125 hk. 
 
Ernst Arve har tatt et 
ukjent antall bilder, så 
det er svært vanskelig å 
velge hvilke bilder jeg 
skal ta med. Her er imid-
lertid et lite utvalg fra 
restaureringen: 

Fortsetter neste side... 
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fort. fra forrige side 

For å få bussen inn 
på låven på Øksne-
vad, måtte de først 
skjære ut veggen. 
Deretter ble bussen 
heist opp med god 
hjelp fra Stangeland 
Kran. Det kan nevnes 
at det ikke var mange 
centimeterne klaring 
for å få bussen inn, 
så dette var presi-
sjonsarbeid i høy 
klasse av kranfører. 

Flittig innsats fra store... … og små ... 

… bussen begynner å ta form ... … lakkeres ... 
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(Fortsatt fra side 16) 
forsamling for Tananger 
Bilselskap 19. januar 
1925 ble selskapets 
”lover” nedtegnet. §1 var 
nok den viktigste: ”A/S 
Tananger Bilselskap har 
til formaal med forret-
ningskontor i Tananger 

at drive person og va-
retrafik pr. automobil 
mellom Haaland Herred 
og Stavanger. Selskapet 
anmeldes som et uan-
svarlig Aktieselskap.” 
 
§2: ”Aktiekapitalen er 16.000 
kroner fordelt på  
151 hele Aktier a 100 kroner 

pr Aktie    15 100 
18   halve Aktier a 50 kroner 
pr Aktie          900 
 
Selskapets Styreprotokol-
ler forteller kontinuerlig 
om transport av aksjer fra 
den ene til den andre eie-
ren, alltid med styrets god-
kjennelse. 

Slik så et aksjebrev ut 
(utlånt av Ove H. Espe-
næs) 
 
 
Ove Og Jørn jobber bl.a. 
med  å samle historie 
om Tananger Bilselskap. 
Kanskje vi  får noen 
godbiter herfra etter 
hvert…? 
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Tananger Bilselskap 
Tekst: Ove H. Espenæs/Tore Jan Ø. Hanssen 
Bilde: www.sola.kommune.no/lokalhistorie 

I  desember 1924 søk-
te Tananger Bil-
selskap løyve til å 
opprette bilrute mel-

lom Stavanger og 
Tananger. Året etter 
skulle nemlig bruen over 
H a f r s f j o r d  å p n es . 
Tananger Bilselskap ble 
stiftet 19. januar 1925 
med en aksjekapital på 
16.000 kroner. 
 
Det første styret bestod 
av Styreformann kaptein 
Gabriel Christian Mon-
sen, landhandlerne Ole 
Andreas Olsen og Dani-
el Danielsen og poståp-
ner Ingebret Gudmund-
sen Sandvig og Nicolai 
B e r t e l s e n  R o t h . 
 
4 dager etter at 
Hafrsfjordbruen ble åp-
net 1. april 1925, forlot 
den første bussen Sta-
vanger med kurs for 
Tananger. Da denne 
bussen så ankom 
Tananger, vaiet det i 
flagg i alle flaggstenger 
her ute. 
 
Den første bussen var 
en Chevrolet med 25 hk 
og ble beskrevet slik: 
”Sitteplassene er beha-
gelige og praktisk an-
bragt, og de store glas-

ruter gir fri utsigt”. 
 
Den første tiden hadde 
man garasjer på Jå-

sund, rett ved bruen. På 
grunn av teleløsningen 
og regn, kunne man ikke 
kjøre på veiene store 
deler av året. Da parker-
te man bussene her og 
passasjerene måtte gå 
resten av veien til 
Tananger. 
 
Først senere bygget 
man garasjene der de 
står i dag. De første ga-
rasjene var av tre, og 
siden ble de murt opp 
slik de er i dag. 
 
I 1926 fikk man også 
løyve på ruten Tanang-
er-Sandnes. I april sam-
me år ble Sandnesbus-
sen levert. Det var og en 
Chevrolet, med plass til 

12 passasjerer. I juni ble 
den tredje bussen kjøpt, 
en Republ ic ;  ”…
moderne, elegant og 

komfortabel overbygg 
fra Eltervaags karosseri-
byggeri”. Nå ønsket man 
å sette den nye bussen 
inn på ruten mellom 
Tananger-Stavanger, 
mens den gamle (1 år) 
skulle være reserve. 
 
Allerede andre året had-
de selskapet en kjøre-
inntekt på ca. 30.000 
kroner. Dermed kunne 
de gi utbytte til aksjonæ-
rene samt tilby 1 000 
kroner til ombygging av 
veien mellom Tananger 
og Hafrsfjordbruen. 
 
Slik så en aksje ut fra 
Tananger Bilselskap. I 
konstituerende general-

(Fortsetter på side 17) 
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… og bussen er ferdig restaurert i sin opprinnelige fasong, med 
NSB’s blåfarge og med grått tak. 

Bussen var ferdig 
restaurert og re-
gistrert den 14. 
mars 1998. Bus-
sen brukes i dag i 
hovedsak i forbin-
delse med arrang-
ementer i RHF`s 
regi. Bussen leies 
også ut med sjåfør 
til diverse festlige 
arrangementer. 
 
For mer informa-
sjon kan Ernst 
Arve kontaktes på 
telefon 975 72 666 
eller 51 67 38 37. 
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Familietur til Tysvær 20. April 
Lørdag 20. april inviterer vi alle medlemmene med på famil 

tur til Høie i Tysvær. 
 

Medlemmer fra Sør-fylket: 
Vi reiser med Kystbussen med avgang fra Stavanger  
Bussterminal kl. 09:55 til Frakkagjerd. 

 
Medlemmer fra Nord-fylket: 
Bussen går fra Flotmyr  kl. 11:30 til Frakkagjerd. 

 
Vi reiser samlet fra Frakkagjerd til Stenaberg skole via  
Kallevik, Høie tilbake til Stenaberg. 

 
Det blir Høie Ruta som blir hovedprogram med bilder og  
besøk av eiere og eldre sjåfører som har kjørt ruta i  
mange år. 

 
Det blir ellers: 

 
*Matøkt                       *Bussprat 
*Lynutlodning           *Konkurranse 

 
 

Pris for turen:  Voksen: Kr. 260,00 t/r 
(fra Stavanger)  Barn    : Kr. 180,00 t/r 

 
Betaling: Vi betaler ved fremmøte til Liv Mari/Svein i  
Stavanger, eller Olav i Haugesund. 

 
Retur med Kystbussen fra Aksdal kl. 16:00 eller kl. 18:00. 

                     
Ring Liv Mari for påmelding. 

 
Olav Svandal, Haugesund 

 
Vel møtt til en trivelig tur! 

 
       Se også artikkel om Høie Ruta neste side.  
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H øie Ruta for-
binder vi med 
Konrad Kalle-
vik. Han kjøpte 

ruten av Sigurd Bakken i 
Desember 1941. Bak-
ken hadde drevet denne 
ruten siden 1928. Med i 
handelen fulgte en 
Dodge-buss, L8121, og 
en tilhenger. Dodgen, 
som var ny våren 1934, 
var helt maken til en av 
John Haavardsholm 
sine busser, R 585. 
 
 Det var uvanlig at det 
fantes to like busser på 
den tid.  
 
Kallevik, som bare var 
24 år da han kjøpte ru-
ten, var en omgjengelig 
mann som slet med å 
holde ruta i gang, og 
vognene i stand. Inter-
esser i byen ville gjerne 
kjøpe ruta, men Konrad 
Kallevik stod imot. Dette 
kommer vi tilbake til.  
 
Først etter krigen ble det 
mulig å fornye vognpar-
ken, av busser kom først 
en Diamond T i 1943 
(brukt), så to snutebus-
ser rundt årsskiftet 
1947/48, en Volvo og en 
International. I 1950 
kom den første bulldog-

Vo lvoen , 
som gikk 
på bensin 
noen år 
før den 
fikk i-satt 
dieselmo-
tor.  
 
I 1954 og i 
1960 kom 
de neste 
nye bus-
sene, beg-
ge Volvo. 
Disse gikk 
i n n  i 
H a u g -
gland Bil-
lag A/S. 
Det ble 
også kjøpt et par brukte 
busser, en Diamond T 
fra Tittelsnesruta i 1960, 
og en Volvo fra Tysvær-
ruta i 1965. Disse ble 
bare brukt som reserve-
vogner.  
Det var også bruk for å 
frakte melk til byen og 
andre varer fra byen, og 
Konrad valgte å ha egne 
vogner, ikke kombinerte, 
til det bruk. Først var det 
en Ford, så en Interna-
tional, og til sist 2 Bed-
ford’er. 
 
Konrad Kallevik døde 
våren 1969 etter en 

ulykke, og enken Gina 
Marie Kallevik overtok 
driften, godt hjulpet av 
ansatte og venner. 
 
Et godt eksempel på 
kollegialiteten blant rute-
bilfolk ble jeg vitne til 
dagen før begravelsen 
skulle f inne sted. 
”Siggen”, alias Sigfred 
Nesheim, kom da til 
Svend Høie og Magnus 
Kallevik, og sa at i mor-
gen kommer vi og kjører 
alle rutene deres. Fint 
gjort! 

Gode gamle Høye Ruta 
Tekst: Olav Svandal og Walter J. Wold 
Foto: Utlånt av Olav Svandal 


