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Nr.17 på Nytorjå i Stavanger. En Scania-Vabis 1957 mod. med Repstad bygg.
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  Transporten

 Telefon direkte
  51 51 13 73

   51 81 16 50
   Assistanse: 22 32 17 00

Leie av veteranbuss?

Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Har du lyst til å støtte RHF avd. Rogaland med en annonse i
bladet vårt?

Ta kontakt med:
Liv Mari Kjerstad
Telefon: 481 40 090
Epost: rutebussen@yahoo.no

Stavanger, Forus
Besøksadresse:

    Svanholmen 4
  4068 Stavanger

Forside foto: Familien Haga
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Redaktør
Liv Mari Kjerstad

og
Øyvind T. Gilja

rutebussen@yahoo.no
________________________

Styret i RHF avd.
Rogaland:

Leder
Svein Emil Stueland
Tlf. priv: 51 56 70 32
Mobil : 924 12 966

Kasserer
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

Sekretær
Odd Terje Gundersen
Tlf.priv: 51 53 27 64
Mobil : 404 97 571

Styremedlem
Olav Svandal
Tlf.priv: 52 72 87 45
Mobil : 456 01 573

Styremedlem
Sigwe Levang
Tlf. priv: 51 43 44 71
Mobil : 958 41 026

Varamedlem
Harald Oanes
Tlf.priv: 51 59 13 69
Mobil : 404 55 719
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

 

   Nr.10 - 4.årgang                         Mai

   Bankgiro:
3206 05 08185

Nye medlemmer siden sist:

Hipp hipp hurra...

Kom mai du skjønne milde står et skrevet i sangen.
Ja mai måned er en fin tid, spesielt med bjørk og
norske flagg. I disse dager er det 60 år siden
frigjøringen i 1945. Vi har vært i Tønsberg på et
vellykket veteranbusstreff og vi har lagt 17.mai bak
oss. Kan det bli bedre?
Så var det tid for enda et nytt blad, denne gang blir
det å lese om bevaring av gamle stein broer, Ryfylke-
vegen og om busser i demonstrasjonstog. Til tider
kan det bli lite med stoff som er relatert til buss, det
er fordi vi ikke har tilgang til så mye, men vi håper
og tror at dere leser vil hjelpe oss med dette. Vi tar
imot alt som har med buss/samferdsel å gjøre enten
det er historie, bilder, reklame osv. Det er bare å ta
kontakt med oss i redaksjonen.

Vil også rette en stor takk til Svein Magne Olsen på
vegmuseet for lån av bilder til artikkelen om bevaring
av gamle stein broer..............................................

Øyvind T og Liv Mari

2319 Tomas Nesheim, Stavanger.
2321 NCC Norskilt Traffic Safety A/S, Stavanger.
2337 Svein Andreas Wiik, Sandnes.
2352 Lars Øystein Bakka, Nesflaten.
2363 Ståle Jøsang, Tysværvåg.
2366 Per Bjarne Stokkenes, Valevåg.
2373 Werner Lillegård, Sandnes.
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Lederen har ordet...

Vi er alt kommet langt ut i Mai måned
og det nærmer seg raskt tiden for
sommer og ferie. Vårens vakreste
opplevelse er gjennomført i Tønsberg
og med stil. RHF‘s landsmøte og det
17. Veteranbusstreff ble avholdt 6. og
7. Mai. Fra  lokal avdelingen vår reiste
vi med L-9500. Vi var bare 5 personer
denne gangen: Liv Mari, Øyvind T, Olav
og Einar samt undertegnede, og me
hadde det jysla kjekt -heila tiå. Vi startet
turen alt på onsdagen den 4. og la inn
en overnatting på Sjøsanden Camping
(i hytte) og derfra kl.09.00 på Kr.h.f.dg.
og da med et behagelig tempo med
ankomst ti l Tønsberg på tidlig
ettermiddag. Fra Arendal var vi 3
rutebiler som kjørte sammen; “Turisten”
fra Sirdal og Gyland Bilruter, “24” til
Setesdal Bilruter og vi med Nedstrands-
ruta, et fint følge. På en slik tur og til et
slikt arrangement burde vi vel vært
flere??? -eller hva?? – det er god plass
i Nedstrandbilen så er det sagt.

(at vi fikk litt problemer på veien hjem
var ikke så hyggelig. Det ble vel mye
“grå-hvit ekshaus” og man ble lagt godt
merke til og det blir nok en gang å ta en
overhaling på en eller flere topper,
ventil(er) eller/og stempel/stempler) På
hjemveien fikk vi hyggelig selskap av
Hans Leite, mens Liv Mari tok turen til
Møretraktene. Vi er imidlertid klare for
nye oppgaver!!!

Det er jaktsesong igjen!!
I løpet av høsten eller vinteren MÅ vi
ut av vårt reir (først var det hønsene og
nå er det vi) m.a.o vi er på leiting etter
et nytt sted og har du eller noen andre et
godt tips som ikke er for skrekkelig kostbart
og med plass til det vi har innomhus i dag
–og litt til. Vi er klare til å se på saken.

Til alle medlemmer og familier i RHF –
Rogaland; Ha en fin sommer!!

Hilsen Svein

Hei folkens !!!
-her er vi igjen med et nytt nummer av RUTEBUSSEN.

Svein og Olav  tar siste finpuss  på  bussen i
Tønsberg.
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Vegstellet vil verna gamle vegar og bruer

Registreringsarbeidet i gang i Rogaland

Ved eit landsfemnande opplegg frå
Vegdirektoratet si side tar ein nå sikte
på å ta vare på kulturhistorisk verdifulle
minne som har med samferdsle å gjera,
det vera seg gamle vegar og bruer, veg/
rodemerke og anna, likeeins reiskapar
og utstyr som har vore i bruk i veg
stellet. Det vert gjeve løyvingar på veg
budsjettet til dette kulturhistoriske
tiltaket. I Rogaland er det avdelings-
ingeniør Torleiv Haugvaldstad som er
kontakt mann for denne verksemda
innan vegstellet. Han kan opplysa til
Aftenbladet at ein nå er i full gang med
å få registrert det av kulturhistorisk
verde ein i så måte finn i Rogaland. Det
er tidlegare vegmeister Ola Tafjord som
står for denne registreringa med sikte
på at ein skal få eit samla oversyn over
gamle vegar og bruer. Avdelings-
ingeniør Haugvaldstad opplyser elles at
ein står i nært samarbeid med
fylkeskonservatoren i Rogaland om
denne oppgåva, då også når det gjeld
den meir formelle sida av det vernet
som skal gjevast. Gjennom fylkes-
konservatoren er ein då i kontakt med
Riksantikvaren. Medan det såleis vert
arbeidd med å få eit oversyn på dette
området for heile Rogaland, har ein
elles alt sett nærare på verneobjekt i
ein viss del av fylket, nemleg i deler av
Dalane. Bakgrunnen for dette er at

Eigersund kommunestyre har gått inn
for å få eit formelt vern om ein del gamle
bruer i kommunen. Avdelingsingeniør
Haugvaldstad har saman  med fylkes-
konservator Bergsåker og muse-
umsstyrar Midbrød vore på synfaringar
i Eigersund, og ein har kunna få
stadfesta at det her er mange kultur-
historisk interessante bruer. Ei særleg
interesse knyter det seg til Hestvad bru,
bygd i 1851 av Andreas Aadnesen. Det
er elles same mannen som har bygd
m.a. den fine Hølland bru i Ogna i Hå i
1843. Eigersund kommunestyre har
elles festa seg ved som verneverdige
Nese bru, Sokkekjær bru, Svalestad
bru, Terlandskloppå- og så vidare Litla
Kloppå og Litla bru på Sokndalsvegen.
Her har ein  elles liggjande tre bru-
generasjoner attmed einannan. Forutan
dei to nemnde – den tredje, som ein fekk
ved omlegging av denne vegen nå i
1960-åra, slik at ein i ein glytt kan få
konstatert utvikling frå klopp til moderne
bru. Så mange av dei gamle bruene er
ennå i slik stand at det ikkje vil krevja
særleg store utlegg å halde dei vedlike.
I fleire tilfelle kan dei også integrerast i
rasteplassar ved vegen. Det ser
Haugvaldstad som ein god skipnad. Ein
skulle elles veta – medan ein ventar på
det fulle oversynet – at det kring i heile
Rogaland er å finna ei rekkje av høgt

Artikkel tatt frå Stavanger Aftenblad måndag 6.desember 1976
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verneverdige bruer, seier Haugvaldstad.
Og ikkje berre bruer, ein har også svært
interessante gamle vegar til å ta vare
på. Som t.d. vegen over Tronåsen som
i tilfelle måtte verta ei fellesoppgåve for
Rogaland og Vest-Agder. Ein kan også
nemna den gamle Kongevegen over
Jæren og vidare sørover. Elles kan
vernet gjelda anna som er knytt til
samferdsla. Under synfaringa i Eiger-
sund noterte ein seg også m.a. eitt par
gamle drikkestader for hestar, slik som
den såkalla Gastgjevaren på Slettebø
og drikkekar for hestar på Nyevegen
inne i tettbygnaden i Egersund. Og

vidare må nemnast veg/rode-merke, og
sjølvsagt eit variert utval av reiskapar
og reiskapstypar som har vorte “historie”
i vår gjennommekanisterte tid. Haug-
valdstad nemner elles at ein har fått tak
i den første kompressoren som kom til
Rogaland i 1930. Førebels har ein
plassert slike ting i ein bygning som
vegstellet har på Laland i Klepp. Det får
verta klårt til kvart  korleis ein skal skipa
det til for framtida. Nå er det mest om å
gjera å få tak i slikt, så det ikkje tapast
for alltid, og til så lenge samla det på
vegstasjonar kring i fylket.

Gamle Hestvad bro frå 1851

Terlandskloppå

Foto: Svein Magne Olsen
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HønsehusetHønsehusetHønsehusetHønsehusetHønsehuset

Hønsehuset!

Denne gangen har vi valgt ut et bilde fra Høle & Forsand bussen som står på
hønsehuset. Som dere ser er det seterammene som er blitt pusset ned, grunnet
og malt grønne. Det som nå bør gjøres er å få skiftet ut bakruta. Ruten er hel,
men pakningen lekker. Utenom denne bussen så jobber vi flittig med Chevroleten;
slik at vi får gjort mest mulig før vi må flytte. Alle er velkomne innom på hønsehuset
på torsdager fra kl. 18.00 og utover til ca 21.00…. Er dere i tvil om hvor vi holder
til? Ring oss og vi viser vei. Telefonr finner dere på side 3.

Foto: Liv Mari Kjerstad
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Artikkel tatt fra Stavanger Aftenblad fredag 26. september 1958

Kraftig framstøyt for Ryfylkevegen, som vil dra
Suldalsvegen etter seg

Men også Nordstøldalsvegen vil bli påbyrja om ikkje så lenge

Gode voner om at synfaringa vil vise seg å gi positive resultat for fleire
veganlegg

Ryfylke synte seg fra si blidaste side i
går. Vegsynfaringa frå Jørpeland til
Hjelmeland, båtferda innom Erfjord og
vidare til Sauda var ei oppleving av
vakker natur, men samstundes fekk ein
høve til i ro og mak å sjå på deler av
det landet som det vart gjeve orientering
om. Det er Ryfylkevegen som sto øvst
på programmet og det vart kasta ljos
over prosjektet frå mange sider. Ein kom
og inn på mellom anna Jelsavegen,
Suldalsvegen og Nordstøldalsvegen.
Direktør Erling Aanonsen helsa
velkomen om bord i den nyaste båten
til DSD, M/s”Skudenes” som gjekk
vidare etter å ha sett fylgjet i land på
Jørpeland. Etter bilturen fram til Årdal
vart det servert kaffe og god mat av
Årdal kommune. Ordførar Daniel
Kleppa ynskte velkomen. Stortings-
mann Kyllingmark takka for maten. Og
på smal og krokut veg gjekk så turen
vidare til Hjelmeland som ein nådde ei
god stund før den oppsette timeplanen.
Ein fekk eit godt inntrykk av rike
jordbruks- og frukt-dyrkingsgrender på
denne etappen og godveret sette jamvel
allsongen i gang. Komne om bord på

“Skudenes” ga sekretær i kommunika-
sjonsnemda Olav Ødegård først ei
orientering om  Jøseneset sine lang-
siktige vegproblem. Ein gong vil nok
denne grenda og bli knytt til Ryfylke-
vegen.  Han fortalde vidare om Førre
og tanken om å byggja veg rundt
Jøsenfjorden ein gong i framtida.
Prosjektet Vadla – Suldal kom han og
inn på.  Ferda gjekk like inn til Hålands-
osen og Vik der ein fekk sjå bruplassen
over Tyssefjorden på nært hald. Der vart
heile prosjektet Ytre Eiane – Sand
grundig gjennomgått med opplysningar
om kva som er gjort og kva som står
att.  Lovra – Lovraeidet blir ferdig i
vinter. Ein del av stykke frå Hålands-
osen til Ytre Eiane står att og det er
kostnadsrekna til litt over ein million
kroner. Tyssebrua vil koma på 3 mill.
kroner. Men det er berre nokre gode
skippertak, så er det gjort. Stykket frå
Lovraeidet til Sand vil ein gå laus på
straks. Til vinteren vil det bli sett inn
ikkje mindre enn 120 mann mellom Vela
og Lovraeidet der ein skal arbeida frå
to kantar og voneg også på stykket som
står att for å koma fram frå Erfjord  til
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Jøsenfjorden. For å førebu hjelpe-
arbeidet blir det alt nå bygd ein
traktorveg frå Vela ned til sjøen,
opplyser Ødegård som for tida fungerer
som avdelingsingeniør for dette
distriktet.

LINEVALET VELA–SAND I
SKOTLINA

Han fortalde elles at linevalet frå Vela-
Sand er oppe til drøfting. Det er vedteke
at vegen skal fylja sjøen og gå over
Fiskeberget med bru over Nedre Høse,
nedenom Sandsfossen. Nå er ein meir
interessert i å fara inn Velaskaret og
koma ned til lagleg bruplass på Øvre
Høse. Stigningen derfrå og til skaret er
1:13, men det skulle kunne gå. Grunnen
til at ein ser seg om etter ny line er
skadeproblemet og eit eventuelt
erstatningskrav frå A/S Sand Lakse-
fiske. Eit slikt krav vil bli vanskeleg å
vurdera og ein vil derfor gjerne koma
utanom heile saka. Noko anna er det at
Sand strandstad heller ikkje bryr seg om
å få stortrafikken så nær inn på seg. Det
kan ikkje ta så lang tid før Ryfylkevegen
blir trafikert fram til Sand over Tau, med
mellombels ferjer over Tyssefjorden og
frå Lovraeidet til Sand. Når stykket
Lovraeidet-Sand og parsellen Hålands-
osen –Eiane er ferdig, og Tyssebrua er
bygd, kan ein seia at Ryfylkevegen er
så langt komen, at ein kan gå laus på
fullføringa av Suldalsvegen, sa
Ødegård. Det store utbetrings- og
ombyggingsarbeidet som trengst
mellom Jørpeland og Tau og frå Årdal
til Tytlandsvik får venta. Likeeins er det
vegsjefen og fylkesvegstyre sitt syn at
også stykke frå Botne til Oanes med
ferjesamband over Høgsfjorden bør

kome som ein naturleg tilknytning til
heilårsvegen over Haukeli. Heilår-
svegen har i det heile gjort at ein nå ser
Suldalsvegen i eit nytt ljos. Det er eit
spørsmål om å få store løyvingar, men
med konsentrert drift på eit anlegg om
gongen, vil det kunne gå relativt fort,
særleg dersom ein får bevilgningar til
dømes til å setja i gang hjelpearbeid i
liknande målestokk som ein skal til med
i vinter.

Foto: Utlånt av Jørn Malde

SULDALSVEGEN FØRST
Det ein må få gjort først , etter det
Aftenbladet skjønar , er å få fylke og
storting til å vedta bygginga av Suldals-
vegen. Nå er det parsellen  Osen-Våge
som er vedteken. Men dette skulle vera
ei kurant sak og ein bør ta til med
førebuingane nokså snart. Det er grunn
til å tru at synfaringa i går ga folket frå
Sentraladministrasjonen, Vegdirektor-
atet og Stortinget eit godt bilete av kor
verdifulle både Ryfylkevegen og
Suldalsvegen vil vera for fylket, både
som sambinding og som gjennom-
gangsvegar. Etter orienteringa vart det
gjeve uttrykk for stor velvilje, og visse
utsegner kan tolkast slik at ein må ha
grunn til optimisme når det gjeld større
løyvingar til dei to prosjekta.



12

NORD-STØLDALSVEGEN SKAL
BYGGJAST SNART

Ei sak for seg er Nordstølsdalsvegen .
Linevalet er ikkje avgjort trass i at
Stortinget ga uttrykk for eit ynskje om
at vegen burde gå opp frå Sauda
sentrum. Nå har vegsjefen innstilt på at
vegen bør gå opp frå Saudasjøen,
opplyser Ødegård. Dersom vegen skulle
gå opp frå  Øyra, ville samlina bli heile
mila lenger. Men at Nordstøldalsvegen
også vil bli bygd med det første er det
ingen tvil om. Etter det Aftenbladet har
grunn til å tru at det arbeidet i gang  frå
instansar som ligg utanfor Rogaland for
å få  dette prosjektet påbyrja straks, og
Vegdirektoratet har bede vegstellet i
Rogaland om å ta anlegget med på lista
over dei vegbygg som det nå skal
setjast hjelpearbeid i gang på. Ein har
sett Nordstøldalsvegen nederst på lista,
men det er ting som tyder på at
prosjektet etter Vegdirektoratets
meining skal byggjast snart, kanskje
jamvel før Suldalsvegen. Men Nord-
støldalsprosjektet høyrer med til
stamvegplanen og der har ein ikkje
makta å få Suldalsvegen inn, trass i
freistnader ein har gjort.

SKRØYT TIL FRAFJORD
KOMMUNE

Der står Jelsavegen oppnemnd av
fylkesmann Norem som ein viktig arm
på Ryfylkevegen. Prosjektet er vedteke
av fylkestinget og storting, og det står
berre på pengane der som så mange
andre stader. I Erfjord fekk kommunen
skrøyt for vegbygginga si i dei  siste 20
åra. Det var særleg verdfullt at vegen
fram til isfrie Bogsund var bygd. Elles
tala direktør Erling Aanonsen ved den

lunsjen som DSD baud på under ferda
innetter fjorden. Han fortalde litt om
selskapets si historie og opplyste at
DSD er einaste selskap i heile landet
som driv passasjerruter heile kysten
rundt frå Oslo til Kirkenes. På eit år har
ein frakta  heile 57 000 passasjerar ved
lokalrutene og mange av desse er
utanlandske turistar. DSD tok ikkje mot
statsstønad, for desse lokalrutene sine,
og direktøren uttrykte ynskje om at
synfaringa måtte gjeva resultat i
konkrete og positive tiltak. Stortings-
mann Sæther takka for maten og for
turen.

 SAUDAVEGEN IMPONERTE
I Sauda hadde folk frå kommunen og
dei to selskapa EFP og A/S Sauda-
faldene møtt mannsterkt fram og alle
gjestane blei svært imponerte over
Saudavegen. Ferda gjekk heilt opp til
Svartevatnet. Ein er nå ferdig med 18
av dei 25 kilometrene fram til Horda i
Røldal og vonar å kunne greia ca. to
km. til i år før vinteren kjem og hindrar
arbeidet. Er ein heldig kan ein få gjenn-
ombrot til neste haust. Vegen vil kosta
7-8 mill. kroner. Sauda kommune har
gjeve eit tilskot på 500 000 kroner,
resten betalar A/S Saudafaldene. Det
skal mindre til enn dette å gjera penge-
slitne vegbyggjarar oppglødde.

 SLETTEDALS-DAMMEN KLAR
NESTE ÅR

Ein var og ein avstikkar innom til
Minnehaugen der ein såg på Slettedals-
dammen som nå nærmar seg fullfør-
inga. Neste år er alt klart. Her opplyste
direktør Vest-hassel at det vil ta eit halvt
år å fylla dammen som tek 85mill.kbm.-
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vatn. Dammen kan tappast tom på berre
tre dagar utan fare for skadeflaum
nedetter elveløpet mot Sauda. Vegen
til Hellandsbygd var sperra for ferdsle
under synfaringa og mykje skal til for å
setja dette stykket i høveleg stand. Men
førebels er det råd å ordna seg med
timekjøring når gjennomgangsferdsla
over fjellet tek til for alvor.

SAUDA SPANDERAR MIDDAG
Mellom gjestane ved middagen som
Sauda kommune ga på Turisthotellet i
går kveld var ein av dei amerikanske
direktørane for EFP Co.Ltd., mr.
Shanklin. Sauda var representert av
formannskapet, kommunikasjonsnem-
da, formannen i turisttrafikknemda,
lensmann Risdal, kommuneingeniør
Garborg og kontorsjef Gramstad. Elles
møtte direktørane for EFP og A/S
Saudafaldene. Talarlista var lang under
den flotte middagen. Fungerande for-
mann for kommunikasjonsnemda i
Rogaland, Ingvar Meling, las opp eit

kjempetelegram frå Livsforsikrings-
selskapenes Fellesutvalg , det gjekk ut
på at forsikringspremien for deltakarane
på synfaringa er auka med 100 prosent.
Elles tala ordfører Julius Rydningen og
ynskte velkomen til Sauda og nemde
dei vegkrav som Sauda har, Stats-
sekretær Hallvard Bojer syne at han
hadde svært god kjennskap til Sauda
der han budde i fleire år. Han nemde
samansetningen mellom nytt og
gammalt som her har gjeve eit lukkeleg
resultat og han meinte at Røldalsvegen
har vekt oppsikt over heile landet og kan
tena som eit symbol på noko me treng
meir av i norsk samferdsel. Her er
striden mellom distrikta ofte altfor hard.
Skulle det ikkje vore ein tanke, spurte
Bojer også når det gjeld samferdsle å
tenkja meir på å gjera kaka større enn
å slåst om den måten ein skal dela kaka
på. Elles tala direktør Vesthassel som
takka for at fylgjet hadde teke Røldals-
vegen med på programmet.

Foto: fra boka Suldal på hjul.
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Under veibefaringen foretrakk Samferdselsne

- Hold ut, hr. statsråd, bare et par kilometer til så er v
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emda å gå bak bussen på enkelte strekninger.

i ute av Rogaland og kan trygt sette oss inn i bussen.
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Video fra Haugesund!
Har du glemt å bestille video fra veteranbusstreffet i
Haugesund?

Videoen fåes kjøpt både på VHS og DVD, pris pr. stk er
Kr. 300.- + porto.

Bestillings informasjon:

Pr. e-post til
rutebussen@yahoo.no

eller pr brev til

RHF avd. Rogaland v/
Liv Mari Kjerstad
Korallveien 16
4318 Sandnes

Husk å oppgi hvilket format du skal ha, VHS eller DVD.
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Små glimt fra Tønsberg!

Ikke bare norske busser på treffet.

Vår stand med salg av diverse effekter.
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Vi var ikke alene..........

Ikke alle startet for egen maskin...



19

Denne logoen er håndmalt.....

Alle foto er tatt av Øyvind T og Liv Mari.
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 5. MARS 2005  KL. 12.00
ARQUEBUS  KRIGSHISTORISKE  MUSEUM  I

TYSVÆR.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å
    underskrive protokollen.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Innkomne saker.
7. Valg.

1. Lederen, Svein Stueland ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Svein Stueland  ble valgt til møteleder, Einar Tollefsen og
   John K. Rosshaug til å underskrive protokollen og Odd T.
   Gundersen ble valgt til referent.

3. Innkallingen, som denne gang ble trykket i  ”Rutebussen”
   sammen med årsmeldingen, ble godkjent uten merknad.

4. Årsmeldingen ble opplest og godkjent med merknad om at
   RHF-Rog. deltok på Vestlandstreffet i Haugesund i august
   samt på Førdedagene i Sveio.

5. Kassereren gjennomgikk regnskapet. Det ble godkjent uten
   merknad.

6. Det var ikke innmeldt saker til behandling på dette årsmøtet.
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7. Olav Svandal og Sigmund Sande hadde frasagt seg
   eventuelt gjenvalg til styret. Til nye ble valgt: Einar Tollefsen
   som styremedlem og Harald Oanes som varamedlem.

Liv Mari Kjerstad ble gjenvalgt som kasserer for 2 nye år.
   Olav Svandal ble nytt medlem av valgkomiteen etter Einar
   Tollefsen som gikk ut. Alle ble valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket de avtroppende styremedlemmene for fin
   innsats for foreningen gjennom mange år.

Årsmøtets formelle del ble avsluttet kl. 13.30. Det var
    7 medlemmer som møtte.

Arquebus Krigshistoriske museum viser hendelser, våpen, soldater
og miljøer fra okkupasjonsårene i  Norge. Motstandskampen er også
representert. Utstillingene er svært omfattende og detaljerte. Det er
lett å se at det er ildsjeler som har nedlagt et stort arbeide for å få det
så bra som det er blitt. Det var beregnet god tid etter møtet til
museumsbesøket, men så mye var det å se og studere at tiden likevel
ble i korteste laget. Dette er absolutt et sted å komme tilbake til! Maten
inntok vi i museets kafé. Rundstykker, wienerbrød, kaffe og
mineralvann  smakte godt mens Olav Svandal fortalte om arbeidet
med å skaffe bilder og dokumentasjon om rutebilhistorien på
Haugalandet. I forbindelse med det forestående Landsmøtet i
Tønsberg ble muligheten for å kjøre bort med L-9500 diskutert. Det
er en del som må gjøres med bussen før turen, men vi ble enige om
å prioritere arbeidet med å få den klar. Det vil i tilfelle være aktuelt å
tilby plass til medlemmer langs kjøreruten, som også skal til Tønsberg.

       Odd Terje Gundersen
       Refr.
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TURBUSSER I DEMONSTRASJONSTOG.

1.mai 1949 deltok flere busser tilsluttet
Stavanger og Omegns turbilcentral i
demonstrasjonstoget. Bussene var fylt
av eldre fra byens gamlehjem. Var
kjøringen i toget kun en gest og en
service til de gamle sliterne, eller var
bussene med i toget av andre grunner,
for eksempel for å demonstrere?
Historien bak er i grove trekk som
følger:

Da turisttrafikken innenlands for alvor
tok seg opp utover på 30-talllet, førte
dette også til et økende behov for
egnede transportmidler. I Rogaland
hadde tradisjonelt rutebåtene og til en
viss grad toget, tatt folk på tur, men etter
hvert som veiene ble bygget ut og
veistandarden ble bedre, overtok bilen
mer og mer av turisttrafikken. Rutebil-
næringen klarte bare i liten grad å dekke
behovet for turkjøring på denne tiden.
Bussrutene var konsesjonsbelagt og i
hovedsak lokalisert til byer og mellom
tettsteder. Buss selskapene var i tillegg
lite interesserte i å benytte sitt materiell
til turkjøring.Biler var på den tiden svært
vedlikeholdskrevende, så turer utenom
rute på ofte dårlige veier, ville koste mer
enn det kastet av seg. I tillegg var
turistkjøringen sesongbetont med svært
ujevn inntjening.

Med tiden ga dette rom for en ny
næring, -  turistbilene. Eierne var som

regel allerede engasjert i, og fikk sitt
utkomme fra en eller annen form for
transportvirksomhet. Nå så disse en
mulighet i turistmarkedet til å skaffe seg
flere økonomiske bein å stå på. I
førstningen ble vare- og lastebiler til-
passet passasjertransport ved påbygg
og montering av benker. Disse påbygg-
ene var ofte “hjemmelagde”og svært
enkle. Utenom tursesongen ble påbygg-
ene demontert og bilene omgjort til sine
opprinnelig oppgaver. Denne kombina-
sjonsdriften var nok i perioder svært
arbeidskrevende, men den ga god
uttelling for bileieren.

Etter hvert som turisttrafikkmarkedet
fortsatte å øke, under (!) og etter
krigsårene, økte også kravet til komfort
for passasjerene, og man fikk busser
med spesiallagde faste karosserier og
skikkelige seter. Umiddelbart etter
krigen kunne dette godt være om-
bygging på førkrigs chassiser, men også
militært overskuddsmateriell ble
benyttet til busspåbygg i denne ressurs-
fattige tiden.
De første årene etter krigen førte til en
viss avskalling innenfor turbilnæringen.
Det ble slutt på kombinasjonsdriften da
bussene fikk faste karosserier og mange
eiere valgte da å slutte med turkjøring.
Det var også busseiere som hadde
mistet bilen under krigen, som deretter
fant seg annet arbeid. Andre igjen slet
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med nedkjørt materiell og dårlig
økonomi, og ga opp i stedet for å
investere i nytt.

De turbileierne som drev videre i årene
etter krigen, møtte etter hvert problemer
og konkurranse fra flere hold. For
eksempel kunne busser fra fjernt-
liggende distrikter dukke opp på
utfartsdager for å “stjele” passasjerer
ved å kjøre turer for en rimeligere pris.
Disse “pirat” bussene manglet ofte
nødvendige godkjenninger og de kunne
i tillegg være i dårlig stand. Dette
medvirket blant annet til å gi næringen
generelt et dårlig rykte. Rutebil-
selskapene, som før krigen ikke hadde
interessert seg særlig for turistkjøring,
var nå på vei inn i dette markedet for
fullt og hevdet førsterett til turkjøring i
områder hvor de hadde ruteløyve.
Myndighetene for sin del hadde
programerklært at all transport skulle
rasjonaliseres og konsentreres på så få
hender som mulig. Det var så altfor
mange lastebiler og busser i forhold til
behovet, påsto de. Og her sto de som
kun drev turbilkjøring laglig til for hugg.
I Stavanger Aftenblad for 18.mars 1946,
hadde for eksempel Transportsjefen i
Rogaland en annonse som i korte trekk
gikk ut på at all kjøring av skiløpere og
andre turister med busser, personbiler
eller lastebiler, utenom de ordinære
bussruter, nå ble sett på som fornøy-
elseskjøring og var forbudt(!).

Turbileierne i – og rundt Stavanger,
hadde startet Stavanger og Omegn
Turbilcentral allerede i 1940 . Dels var
dette en følge av okkupasjonen, en
måtte stå samlet som næring overfor

okkupanten, og dels så en nødven-
digheten av å ha en instans som kunne
ta imot bestillinger og fordele turene
mest mulig rettferdig mellom buss-
eierne. Sentralen ble etablert i form av
et andelslag hvor hver eier skjøt inn likt
beløp. Til driften ble det trukket en viss
prosent av det som ble innkjørt. Det var
styret i andelslaget (sentralen) som
fastsatte turprisene og hver eier måtte
framlegge regnskap over innkjørt beløp
for sentralen. Ingen av de tilsluttede
turbileierne hadde lov å ta imot turer
utenom sentralen.
Etter krigen ble altså denne godt
tilrettelagte turistkjøringen sett på som
ulovlig fornøyelseskjøring!

Trusselen mot levebrødet som
turbileierne nå sto overfor, førte etter
hvert til at de organiserte seg.  Rogaland
Turbileierforening ble startet i 1947 og
hadde medlemmer over hele fylket.
Foreningen søkte umiddelbart kontakt
med tilsvarende foreninger andre steder
i landet, som sto overfor samme
problematikken. Gjennom turbileier-
foreningene skulle man bl.a. arbeide vis
a vis myndighetene for å få aksept for
turbilkjøring som et selvstendig yrke. En
ønsket videre et regelverk som
regulerte forholdet mellom turbil - og
rutebilnæringen samt at turbilbevilling
kun ble gitt på betingelse av tilslutning
til en turbilsentral.(For lastebileierne var
tilslutningsplikt til kjørekontor innført
allerede fra 1.januar 1946, etter initiativ
fra lastebileierne i Transportarbeider-
forbundet. Dette ble ansett for å være
den beste måten å bli kvitt piratkjørere
på.)

Fortsettelse side 26
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

1.mai 1949. På plakaten i fronten står det: “Med Stavanger &
Omegn Turbilsentral gjennom Rogaland fra hav til hei”.

                Foto: Utlånt av Odd Terje Gundersen

Tonstad, påsken 1938, på vei hjem til Stavanger
med påsketurister fra Sirdal.

 Bildene viser samme buss, en Reo Speedwagon, 1937 modell.



25

Terminliste for sommer/høstTerminliste for sommer/høstTerminliste for sommer/høstTerminliste for sommer/høstTerminliste for sommer/høst
20052005200520052005

29. Mai:
Denne helga er det tid for Jærdagen og vi er med og vil drive
informasjon om klubben vår og stille ut noen av våre busser.

    September eller Oktober
   Kanskje vil det bli arrangert et høstmøte på “Gamle Rogaland”
   eller på “Salten” vi får se det kommer an på dere og hvilke til-
   bakemeldinger vi får. Tid og dato kommer vi tilbake til.

   29-30. Oktober:
   Hobby og modell messe i Voll hallen på Voll. Vi er med og
   presenterer vår klubb.

    Vi trenger hjelp av dere medlemmer hvis vi skal greie å stille opp
  på disse arrangementene. Så det er bare å ta kontakt med Svein

  eller Liv Mari, telefonnr finner dere på side 3.

  Velkommen skal dere være.

     August
   Vi forsøker igjen med en familietur med m/k “Ørsdølen” på
   Ørsdalsvatnet. Vi kommer tilbake med nærmere dato i første
   utgave etter sommerferien, men håper at mange kan tenke seg
   denne tur.
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Et stykke på vei ble noen av disse
ønskene oppfylt samme året som
turbileierforeningen ble startet…..

Samferdselsdepartementet utstedte i
løpet av 1947 retningslinjer for opp-
rettelse, organisering og drift av turbil-
sentraler, og det ble bevillingsplikt for
turkjøring. Problemet var bare at tilslut-
ningsplikten var frivillig og retnings-
linjene midlertidige. Det ble videre
bestemt at turkjøringsbevilling fortrinn-
svis skulle gis til rute-, drosje- og laste-
bilorganisasjoner og ikke til enkelt-
personer. Det som tross alt reddet
mange rene turbileiere var en passus
som sa at: “Personer og firmaer som i
førkrigstiden har drevet lojal og regulær
turkjøring med egne vogner skal dog
komme i betraktning ved tildelingen av
bevillinger i den utstrekning det finnes
rimelig og berettiget”. Også bevillingene
som ble tildelt ble gjort midlertidige i
påvente av permanente retningslinjer
hjemlet i samferdselsloven. Så turbil-
eierne følte nok fremdeles at de hadde
et damoklessverd hengende over seg.

I 1949 ble det kjent at Samferdsels-
departementet nå var i ferd med å
utsende nye regler for turbilkjøring og
krav om å opprette turbilsentraler i
fylkene. Behovsprøving av permanente
turbilbevillinger var også på trappene.
Så langt, så godt. Men det er altså i den
av departementet utarbeidede “Instruks
for turbilsentraler”, vi finner årsaken til
demonstrasjonen i 1.mai toget.  Instruk-
sen var i hovedsak grei, og i tråd med
slik Stavanger og Omegn Turbilcentral
hadde drevet sin virksomhet hele tiden.
Unntaket fantes i punkt 8 i instruksen.

Turbileierforeningen hevdet at dette
punktet måtte fjernes eller endres, fordi
det ville gi fortrinnsrett for rutebilene til
all tur- og ekstrakjøring innenfor deres
konsesjonsområde, inklusive sidevei-
ene. Rutebilselskapene forutsattes også
å bli tildelt turkjøring gjennom de
framtidige, godkjente turbilsentralene,
men turer i eget konsesjonsområde
skulle ikke telle med i den øvrige tur-
fordelingen. På toppen av dette skulle
turer som konsesjonshaveren eventuelt
ikke hadde kapasitet til å ta, først og
fremst tildeles andre ruteselskap før de
i siste instans ble gitt til en turbil!  Det
var kanskje ikke så rart da, at turbil-
eierne reagerte med å demonstrere,
senere ble også den nyopprettede
Stavanger Turbilsentral boikottet i en
periode. Slik som rutekartet så ut i 1949
var det ikke mange veistrekninger igjen
hvor det ikke gikk bussruter. Det syntes
helt klart at turbilkjøring som selvstendig
næringsvei i fremtiden ikke lenger ville
være mulig.

Norges Turvogneieres Landsforbund ble
stiftet i 1950….

Odd Terje Gundersen

Kilder:
Stvgr. Aftenblad for 18.mars 19461.
MAI for 14.juli 1950
Møtereferater
Korrespondanse
Private brev.

Fortsettelse fra side 23
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Medlemmer se her:

Vi vil prøve å få lage en liste
med e-post adressene til våre
medlemmer i den hensikt å få

kunne sende ut diverse
informasjon raskt og “rimelig”.
Har du en e-post adresse du vil

dele med oss?
Da kan du sende den til

rutebussen@yahoo.no

Mvh
Rhf avd. Rogaland
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B-post

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES

 

Ta kontakt med Trygve Haga
på Telefon:
901 13 394

Leie av Veteranbuss med sjåfør?

Sommertilbud på Haga boken til kun kr 350.-


