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Medlemsblad  for
Rutebilhistorisk Forening
avd. Rogaland

Nr. 11 - 4. årgang                   September

 

Her ser vi ein av Suldal Billag sine kombinert bussar ved ein “mjølkekrakk” i
Kvilldal i Suldal.

1. Oktober er det 50 år siden kollisjonen på Figgjo mellom en
skinnebuss og en veibuss.
side 6.
Rutebilsentralen i Egersund
side10.
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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: fra boka etterkrigs Ryfylke

 Medlemmer se her:

Vi har inngått en avtale med
Bilxtra på Bryne og i Hillevåg.

Vi får prosenter på diverse varer
 alt fra 10-25%. Eneste du må gjøre
 er å vise medlemskortet ditt når du

handler der.
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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.11 - 4.årgang              September

   Bankgiro:
3206 05 08185

Nye medlemmer siden sist:

2403   John Helge Svandal, Skjoldastraumen
2405 Henrik Kristoffersen, Kopervik
2408 Kåre Lauritzen, Sandnes

Endelig vil nok noen si,
mens andre ikke bryr seg like mye.
Vi har i allefall satt i sammen et nytt blad til dere,
med en del informasjon om hva som skjer  fremover.
Har også med en ny oppmodning til dere om å sende
oss E-post adresser, dette fordi all informasjon som
sendes i posten dessverre koster mange penger.
Bare noen få adresser sparer oss for mye porto.
Det er kun ting som har med medlemsmøter og
bladet som vil bli sendt fra oss. Dessuten trenger vi
noen gamle aviser til å hente artikler fra, alle er like
interessante;- nesten alt kan brukes.

Sender en takk til de som allerede har gitt oss tips
og lånt oss gamle aviser og bilder. Dette gjør at vi
kan fortsette med å utgi Rutebussen….

Takk til Ulf Berntsen og Svein Sando i Jernbane-
klubben for lån av bilder.

Kos dere i høstmørket med bladet vårt…

Øyvind og Liv Mari
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Lederen har ordet...

God dag du gode RHF medlem !!
På nytt har den gode “redaksjons-
komiteen” fått i stand en ny utgave av
Rutebussen –vårt lokale bindeledd til
medlemmene her i Rogaland.
Sommeren er over, jo da, den kom og
den gikk, en form for “fransk visitt” kan
du si. Medio August er det samme som
oppstart på Hønsehuset hvor det nå går
mot slutten. En eller annen gang på
høsten eller vinteren kommer de,
gravemaskinene og lastebilene og da
bør vi være over alle hauger.

Fram og tilbake er like langt:
To av bussene som har hatt tilholdsted
i Hønsehuset i disse årene kom jo
egentlig fra et “et uteliv” på Soma og
Somaområdet blir trolig vår neste stopp
for noen år. Vi har fått et rimelig godt
tilbud om leie av en 10 løps garasje av
Forsvarsbygg/Skifte Eiendom, et tilbud
som vi nok svarer ja til om forståelsen
av et punkt i avtalen om strøm(el-
oppkobling) ikke blir for kostbar. Den
saken får vi trolig avklart om noen
dager. Avtalen medfører imidlertid noe
arbeid på selve bygget: -det må males
utvendig (først fjerne den avflassede
malingen) -fikse noe utett i kledningen
( og tak ?) -fjerne noe gras og jord
framfor portene, vi har m.a.o. en
vedlikeholdsavtale også. Innvendig skal
og bør vi få mer effekt ut av lyset/
lampene (eller henge opp flere lamper)
Vi bør også få tak i noen reoler (har du
noen på lur ??) –slik at deler og utstyr
kommer opp i høyden og bort fra gulvet.

Vi må skaffe oss et nytt “oppholdsrom”
–det være seg en brukt campingvogn
eller legge et gulv i SørbøRuta og
benytte den de årene vi skal være der.
Bygget er delt i to med en brannmur og
10 garasjeløp skulle gi oss litt mer
alburom enn det vi har i dag. Noen
plasser kan vi leie bort, men vi har også
noen som står ute og venter på å få
komme inn: Scania -Vabisen (Madla-
bussen) og “Chevyen” som i grunnen
skulle være delebil men som står
innpakket på Øksnevad og som en gang
bør komme på veien igjen. Der skulle
dermed være muligheter for opp til 4 –
fire “lagringsplasser” basert på årsleie.
Aller helst veteranbusser men også
campingbusser hvor eierne har et
medlemskap i RHF. Det aller, aller
viktigste er at her skal det være RHF-
aktiviteter.

Vi skal heller ikke glemme
Haugalandet.

Også her er der behov for å få RHF
miljøet opp å gå. Vi er i dialog med
Karmsund Folkemuseum om å få til noe
samlokalisering for  kjøretøy og annen
dokumentasjon og som kan gi oss
tilgang på restaureringsplass og
møtelokale for RHF og på sikt en lett
versjon av et Vei og samferdsels-
historiskmuseum ??

Til slutt håper vi i styre at flere vil ta et
tak når dugnaden på Soma blir aktuell,
både til malerarbeid og flytteopera-
sjonen og dermed ønsker vi hver andre
en ordentlig god høstsesong.

Hilsen Svein
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Skinnebuss og Veibuss i kollisjon på Figgjo
Fem arbeidersker til sykehus med lettere skader

Bussen fikk hard medfart under kollisjonen.

Ved 17-tiden i går inntraff en stygg
kollisjon mellom en skinnebuss og

en buss tilhørende De forenede Uld-
varefabrikker og som skulle kjøre en del
arbeidersker fra Figgjo Trikotasje-
fabrikk i vanlig rute til deres hjemsted
på Kverneland. 5 av damene måtte
bringes til sykehus i Sandnes.
Skinnebussen kom fra Ålgård noen
minutter over kl. 17. Veibussen kom opp
fra Trikotasjefabrikken på veien som
ligger lavere, men går langs bane linjen
til planovergangen. På skinnebussen så
man bussen idet man kom ut av en
kurve, men farten var for stor til å få
skinnebussen stoppet. Veibussen hørte
noen iltre varslingsignaler fra skinne-
bussen og ble heller ikke oppmerksom
på den før midt på planovergangen.

Hele bakparten av veibussen ble klemt
inn og alle vinduer sprengt på den ene
siden. Derpå ble den slengt rundt og ned
i en grøft hvor den ble stående uten å
velte. Skinnebussen rullet enda et
stykke videre før den stanset. På den
var støtfanger, lykter og en rute sprengt
foruten at den hadde fått annen molest
langs den ene siden. Av de 5 som ble
kjørt ned til sykehuset hadde en fått en
lettere ryggskade, en annen fikk sydd
igjen et sår i hode, en tredje hadde fått
ribbensbrudd. De andre ubetydelige
skader. De siste ble etter foreløpig
behandling sendt hjem fra sykehus.

Artikkel hentet fra Stavangeren
lørdag 1. oktober 1955
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HønsehusetHønsehusetHønsehusetHønsehusetHønsehuset
Nå skulle dere ha vært og sett hvor mye
vi har fått gjort. Bussen begynner å ta
form og guttene er fornøyde. Det eneste
som bekymrer er at vi før jul må være
ute fra Ganddal. Ny plass blir etter all
sannsynlighet på Soma, ikke langt fra
Krigshistorisk Museum. Har dere tid til
å hjelpe oss å flytte? Kjenner dere noen
som har pallereoler som ikke brukes –
kan vi få de?

Ta kontakt med en av oss i styret hvis
du har eller vet om noen!!

Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17:30-21:00

Jærveien 302.
Se kart, pilen viser hvor vi

holder til.
Fra sandnes er det første vei til

venstre etter 70 sonen.
Dere er hjertelig velkomne på en

kaffi skvett og noe å bite i.
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Aktuelle planer om moderne sentral for
rutebiler i Egersund

Fortsatt utbygging og riving av den gamle jernbanestasjonen
avgjøres i høst

Nesten 1000 passasjerer daglig gjennom sentralen nå

Den gamle jernbanestasjonen i
Egersund, som nå benyttes til

rutebilsentral, skal etter regulerings-
planen rives, og kommunen har nå
aktuelle planer om å ominnrede den
gamle godsstasjonen til moderne
rutebilsentral med plass også for
drosjesentral, kiosker m.v. Byingeniør
Thorleif Moen har nettopp gjort ferdig
en plan for arbeidet, og denne skal nå
kalkuleres. Samtidig blir også eventuell

riving av det gamle stasjonsbygget
kalkulert, og en regner med å komme
så langt at saken kan avgjøres av
bystyret i løpet av høsten, forteller Moen
til Aftenbladet. Kommunen har ellers
allerede gjort en god del i det gamle
stasjonsområdet. En ny gate er ført fram
dit, plassen er planert og asfaltert, og
både busser og andre biler har fått gode
parkeringsplasser. Tilsammen har det
kostet ca 110 000 kroner.

Foto: Ulf Berntsen 3/8-1963
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Nesten 1000 passasjerer daglig
Rutebilsentralen i Egersund har etter
dette fått mye bedre arbeidsforhold, og
kan melde om økende trafikk både når
det gjelder personer og varer. De fire
trafikkerende selskapene i området,
NSB, Bjerkreim Bilselskap, Sirdal og
Gyland Bilruter og A/L Sogndal Bilruter,
har nå til sammen 130 bussavganger
og ankomster pr. dag, og fører daglig
nærmere 1000 passasjerer til og fra
Egersund. De seks godsrutene fører
månedlig gods til et fraktbeløp på ca.
50 000 kroner.

Privat Drift.
Også Turbilsentralen er nå tilsluttet
Egersund Rutebilsentral som drives
fullstendig på privat basis. Det var Odd
H. Torjussen som startet sentralen alt i
1948, og den ble tre år senere overtatt

av Hans Chr. Sleveland. Etter noen års
barakketilværelse, fikk sentralen plass
i det gamle jernbanestasjonsbygget,
som kommunen da hadde overtatt.
Eieren betaler leie til kommunen, og har
avtale med de trafikkerende selskaper
om vanlige avgifter av godsfrakten, og
en fast årlig godtgjørelse for all
ekspedisjon. Publikum er meget godt
fornøyd med den gode ordning en har
fått ved rutebilsentralen, som nå også
tar imot og formidler gods videre til og
fra jernbanen. Enda bedre vil det jo bli
hvis kommunen realiserer sine planer
om ominnredning av det gamle
godsbygget, slik at en får fullt tids-
messige lokaler til disposisjon

Artikkel hentet fra
Stavanger Aftenblad

september 1958

Foto: Svein Sando 7/8-1971
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Besøk hos RHF avd Sunnmøre.

Ferieturen i år gikk bl.a innom
Ålesund. Her måtte vi selvfølgelig

ha oss en tur innom garasjen på Sunn-
møre Museum. Her har avdelingen
både garasje, og et lite rom for kaffe på
dugnadskveldene og et fint lokale til å
ha medlemsmøte i. I garasjen står
Spjelkavikruta en GMC fra 1929 og
koser seg, den venter bare på at
motoren skal gå fint igjen. Dialogen med
museet er kjempefin slik at de til og med
har plass til å oppbevare papirer tørt og
godt.

Etter en kaffekopp og noen “kanel-
isvingene” dro vi videre til Ålesund
Bilruter (Nettbuss Vest) der vi så på
Glomsetruta; Federal 1935 mod. den er
det Tommen Eide og noen engasjerte
sjeler som holder på å restaurerer. De
var langt på vei nå og så snart enden
på det. Glomsetruta har fargeskjema;
rødt skjørt, gult magebelte og blå topp.
Vi vil takke hjertelig Tor Sindre som tok
oss med på denne omvisningen.

Hilsen
Øyvind og Liv Mari

Spjelkavikruta T-1505
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Alle foto: Øyvind T. Gilja

Bilde tatt inni med
røykekupe bak i
bussen

Glomsetruta T-908
lakkert i flotte farger:
Rødt, gult og blått.

Snart er fronten på
plass og da er det
ikke lenge før den
er på veien igjen.



12

Fem øre dyrere på
Stavangerbussene

Enda dyrere senere

Stavanger formannskap har anbefalt
overfor Samferdselsdepartementet

at Buss-selskapet får sette opp billett-
prisene. Styre for Stavanger Buss-
selskap har søkt om å få forhøye
prisene på voksen billett fra 50 øre til
55 øre og barnebilletten fra 25 øre til
30 øre. Det blir fortsatt 20 prosent
moderasjon på klippekort som skal
koste 4.40 for 10 turer for voksne og
2.40 for barn.
Selskapet satte opp prisene sist i januar.
Det skjedde i samband med overga-
ngen fra vektavgift til kilometeravgiften.
Nå er bakgrunnen stigningen i lønns-
utgiftene som følge av tariffrevisjonen.
Selskapet regner med at lønnsutgiftene
vil stige med 215 000 kroner. Dessuten
vil en ny overenskomst betinge en
ytterligere stigning på 65 000 fra 1.
januar 1962.
Den forhøyelsen selskapet har søkt om
vil gi en merinntekt på 881 800 kroner
året. Reelt sett burde man søkt om en
forhøyelse på 10 øre, mener selskap,
på grunn av økte driftsutgifter og
nedgang i passasjertallet. Styret sier fra
at ny søknad om ny forhøyelse snart vil
bli aktuell.

Artikkel hentet fra
Stavanger Aftenblad

20. april 1961
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Video fra Haugesund!
Vi har flere video igjen på lager 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
Anne Grimdalenvei 4a
4317 Sandnes

Husk å oppgi hvilket format du vil ha, VHS eller DVD.
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Asfaltering av riksveiene.
118000 kvm. Gammelt veidekke

 må repareres i Rogaland

Hovedtrafikkårene i Rogaland har
stor trafikk. En skal derfor ikke

undres på at det er vanskelig å holde
veiene i god stand. Midlene en har til
rådighet for vedlikehold blir så altfor
små. I en samtale Aftenbladet har hatt
med avdelingsingeniør Prante opplyser
han at gjennomsnittlig døgntrafikk på
veien Stavanger-Sandnes nå er om lag
1800 biler, en auke på om lag 400
sammen-liknet med tellingen i 1936.
Strekningen Sandnes-Bryne ble i 1936
trafikkert av 669 biler gjennomsnittlig i
døgnet og med et maksimum av 888 i
døgnet. På veien Haugesund-Vats var
den gjenn-omsnittlige døgntrafikk 289
biler med et maksimum på 477.
Tidligere reknet en at det var helt
forsvarlig å legge faste veidekker med
en trafikk av 300 biler i gjennomsnittlig
i døgnet, En mener nå at det svarer seg
å legge faste dekker på veier som
trafikkeres av 200 biler i døgnet. Som
døme på anlegg med fast veidekke kan
nevnes at Sandnes kommune i fjor
asfalterte en strekning på Jærveien.
Byingeniøren reknet med at utgiftene
på enne strekningen ville betale seg i
løpet av bare to år. Så store var
utgiftene med vedlikehold av grus-
dekket. De gamle faste veidekkene i
Rogaland var nokså slitt etter krigen.
Så langt en har hatt midler til det har en
derfor de siste åra drevet med

forsterkning av dekkene. I dette
budsjettåret har en 400,000 kroner til
asfaltarbeider. En kommer et stykke
med det, men ikke så langt som ønsket.
Foruten forsterkning og lapping av
asfaltdekker har en i sommer lagt noen
biter med fast dekke, således på
Skeianesletta ved Sandnes, på Ålgårds-
veien og på Stavangerveien. For tida
holder en bl. a. på med asfalt-arbeider
på Forus og i Hillevåg. De siste arbeider
gjelder helst utbedring av veien, så blir
det etter hvert lagt fast dekke. I høst
skal det legges fast dekke på en mindre
strekning i Austråttbakken til bygrensa i
Sandnes. Neste år skal dette asfalt-
arbeide fortsette opp til Austrått.
Dermed blir det sammen-hengende fast
veidekke til Ålgård.
Vi har regnet ut at en må fare over
118,000 kvm. Gammelt fast veidekke før
en kan ta fatt på å anlegge nye dekker.
Kostnaden med dette blir om lag
600,000 kroner. Dersm vi vi går ut fra
samme løyving til fast dekke i de
nærmeste 2 år, vil det altså gå halvannet
år før dette arbeidet er ferdig. Noen
egentlig anledning til å legge nye faste
veidekker får vi altså ikke foreløpig.
Unntatt kan bli mindre strekninger,, som
av en eller annen grunn synes absolutt
påkrevd. Imidlertid håper vi å få større
løyvinger til faste

Fortsettelse side 16
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veidekker. Avdelingsingeniør Prante
forteller at en nettopp har utarbeidet en
5-års plan for anlegg av fast veidekke
på riksveiene i Rogaland. Denne planen
går ut på å legge fast dekke på 122 km.
Og anleggskostnaden kommer på 6,5
millioner kroner.
I første rekke kommer det fast dekke
på veien Sandekrossen-Bore kirke og
Sandnes-Bryne. Videre Krossmoen-
Helleland og noen mindre strekninger
av riksveiene omkring Egersund,
dessuten enkelte mindre strekninger,
hvor det er tettbygd. På Haugaland
gjelder det veien Haugesund-Skudes-
neshavn, Haugesund-Sørvågen på
Tittelsnesveien og veistrekningen
Aksdal-Knapphus. Alle de her nevnte
veier har så stor trafikk at fast veidekke
vil være både berettiget og nødvendig,
både når det gjelder å minske vedlike-
holdsutgiftene for veistellet og for de
som trafikkerer veiene.
Det synes særlig nødvendig å legge fast
dekke på veien Sandnes-Skjæve-
landsbrua? Det er riktig. Men før en kan
legge fast dekke her er det nødvendig
å høvle av “toppene” og fylle ut i dalene.
Det burde helst vært hel omlegging av
denne veistrekningen. Men nå har en
ikke midler til den slags anleggsarbeid.
Vi nevner at utbedringen av veien
Stavanger-Sandnes kommer særdeles
godt med og hr. Prante er enig i det.
Helst burde hele denne veistrekning
vært omregulert til 40 m. bredde, da en
må gå ut fra at trafikken her vil auke
sterkt i åra som kommer. Nå må en helst
betegne det som et mirakel at det går
så vidt godt med avviklingen av
trafikken på Stavangerveien. Den er alt
en av de mest trafikerte veier i landet.

Artikkel og annonser
hentet fra Stavanger Aftenblad

mandag 20. Oktober 1947
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

Bildene denne gang er hentet fra Stavanger, utlånt av Olav Svandal.
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Terminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høsten
20052005200520052005

21. September:
Onsdag 21. september skal vi ha medlemsmøte på Gamle
Salten. Det vil bli omvisning ombord, det vil også bli servert
noe å bite i.

Vi må ha påmelding innen 16. september til:

Svein`s mob: 924 12 966 eller
Liv Mari`s mob: 481 40 090

Pris pr. snute kr. 100.-

Tid: Kl. 18:00

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



19

Medlemmer se her:

Interessert
 i diverse informasjon

 fra RHF
 pr e-post?

Ta kontakt med oss i
 Redaksjonen

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?

Ta plass i den gamle bussen.


