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Medlemsblad  for
Rutebilhistorisk
Forening avd. Rogaland

Nr. 15 - 2006. 5 årgang             September

To moderne busser tilhørende Vormedal og Moksheim Billag av type Reo.
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B-post

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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Foto: Ernst Arve Stangeland
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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

 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.

                                                                                Forsidefoto: Utlånt av familien Eiternes

Redaksjonen kom til å skrive feil navn på bussen som var avbildet på forsiden i forrige nr. Det
var ikke en Citroen men en Dodge. Vi beklager.
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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
Einar Tollefsen
Tlf.priv: 52 81 65 63
Mobil : 911 25 142

Styremedlem
Tor Inge Kydland
Tlf.priv: 51 62 72 52
Mobil : 950 00 312

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.15 - 2006. 5 årgang           September

   Bankgiro:
3206 05 08185

Rutebussen

Øyvind T. og Liv Mari

Nye medlemmer siden sist:

2535 Odd Torfinn Gjesteland Sandnes
2538 Sveinung Helge Lewang Sandnes
2543 Asle Roaldsø Hundvåg

Høsten er kommet i følge kalenderen, mens
temperaturen sier at det fortsatt er sommer.

De siste 2 månedene har vi vært ute og fartet.
Vi har vært i Haugesund under Havnedagene, i
Sandnes i forbindelse med kulturminne dagen og på
Figgjo i forbindelse med Ålgårdbanens dag på Figgjo
stasjon. Her har vi stilt ut busser og presentert vår
klubb m.m. I august var det dugnad på Soma med å
skrape og male garasjen. Garasjen ble som ny etter
at den fikk seg en ny rødfarge. Det var stort oppmøte
på dugnaden noe som resulterte i at jobben ble gjort
i en hånd vending. Etterpå ble det servert nystekte
vafler med kaffe og brus.
I oktober skal vi vere med på bilutstillingen på Lura,
og på Hobby og Modellmessen på Voll. Vi sier det
igjen; er det noen av dere der ute som kunne tenkt
seg å vera med oss å presentere vår klubb? Ta kontakt
med redaksjonen. Ellers så fortsetter vi med å
restaurerings arbeidet i garsjen. Det er bare å ta turen
innom.
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Terminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høstenTerminliste for høsten
20062006200620062006

    7. og 8. Oktober:
    Vi blir med på bilutstillingen som arrangeres i år som i fjor av
    Gamlebilens venner. Stedet er Jonas Hegre på Lura.

    28. og 29. Oktober:
    Vi har meddelt arrangøren av “Hobby og Modellmessen 2006” at vi
    ønsker standplass. Arrangementet går av stabelen  i Vollhallen.

Fra utstillingen på Lura i Oktober 1998       Foto: Ernst Arve Stangeland

    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.
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Lederen har ordet...

Hilsen Svein

I skrivende stund noterer vi slutten på
september og det går ugjenkallelig mot

høst og vinter.
Men hva gjør vel det når vi har hatt en
slik flott sommer og så langt også fine
dager så langt i september.
Våre aktiviteter er alt godt i gang. Vi
startet faktisk alt i sommer med å være
til stede under Slusedagene og St.
Hansfeiring i Skjoldastraumen den 23.
Juni. Her hadde vi stand og noe kjøring
med L-9500 som dermed var tilbake på
hjemlige trakter.
Veteranbåtfestivalen 2006 er et nytt
innslag i Stavanger som var lagt til
dagene med Gladmatfestivalen. Sammen
med veteranbrannbiler og andre veteraner
fra Gammelbilens Venner, hadde vi L-9500
på Skansekaien fredag den 28. Juli med
på “utstilling”. Derimot var Haga sin 21 i
trafikk inne på Forsand når veteranbåtene
kom fullastet med passasjerer som skulle
på besøk til Landa. Det blir miljø av slikt
når veteranbåter legger til kai og
veteranbussen står klar for videre
befordring. Videre skapte Chr. Sjøthun et
godt inntrykk med sine to biler ved de to
anløpstedene på “Høgsfjordruta”.
Havnedagene i Haugesund var neste sted
(se omtale i bladet) og deretter var vi på
Figgjo stasjon hvor Ålgårdbanens Venner
hadde sitt arrangement søndag den 27.
August. Her var vi tydelig tilstede med 3
busser: “Whiten” tilhørende Stangeland/
Braut, “Gamlå” tilhørende Hagafamilien
og vår egen L-9500/Nedstrandsbussen.
Vi hadde også satt opp fototavlen og  tatt
med diverse fotoalbum. Også her var
Gammelbilens Venner repr. med Fjerme-
stads sin flotte brannbil.

Aktivitetene ellers var dresinsykling og
en kort kjøretur med toget som er
stasjonert her. Videre var Stavanger/
Sandnes Modelljernbaneklubb tilstede
med noen av sine modeller, noe som er
ekstra hyggelig for de aller yngste.
Den Europeiske Kulturminnedagen med
tittel: Steder for ankomst og avreise ble
avholdt lørdag den 09.09.på Ruten i
Sandnes og indre vågen. På sistnevnte
sted har “Oscar II” sin faste fortøyning-
splass og herfra til Ruten gikk der
hesteskyss. På Ruten var vi med de 3
samme bussene som på Figgjo pluss en
rekke person, last og brannbiler.
L-9500 og “Gamlå” var på “utstilling”
mens “Whiten” kjørte en rekke sightsee-
ingturer med guider/kjentfolk fra Sandnes
Historie og Ættesogelag.
Inn i mellom disse utsvevende arrange-
ment har vi selvsagt fått tid til andre
oppgaver. Garasjen på Soma skulle jo
males og i samme rennet satte vi i gang
med å vaske garasjeportene. For pent
skal det jo være. Ellers går det jo med
det samme der i gården.
Vi har sanket inn noe flere pallereolstiger
og regner med å få på plass en mezzanin
og dermed orden på resten av sakene. I
skrivende stund er trolig alle førerstolene
som vi fikk fra Connex sist høst/vinter nå
solgt noe som gir kroner i kassen og
bedre gulvplass. Ellers så forsetter vi med
våre hyggelige Torsdager som før.
Porten(e) åpnes ca. Kl. 17.30 -og er det
en stund siden sist ?  -jo Du er hjertelig
velkommen for her putla me å jobba litt, -
me putla å drikke litt –kaffi me nåke
attått.
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

Bilde er tatt i Årdal av garden Ytrevoll en gang

på 60 tallet da min onkel Tor Torbjørnsen kjørte

buss for Ryfylkeveiens Billag på strekningen Årdal-Sand.

 På bilde står bussen parkert ved løå.

Eneste data jeg har om bussen er at det er et Repstads karosseri.

Er det noen som vet noe mer?

Ta kontakt med  Øyvind i redaksjonen.
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Er du på jakt etter buss-seter til din
veteranbuss/campingbuss?

Vi i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland
har et lite lager med seter/stoler og rammer

av forskjellige str. som passer de fleste
gamle busser.

Er noe av dette interessant?
Ta kontakt med:

Rutebilhistorisk Forening avd.
Rogaland
Postboks 1079
4391 Sandnes
rutebussen@yahoo.no
Mobil: 924 12 966

Vi har også endel spottlighter
til salgs, se bilde.
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Vormedalsbilen er 30 år i dag – ikke
selve rutebilen, med Vormedalsruten.

Den startet i 1926 med en liten kombinert
person og lastebil og det var den da 26
år gamle Vilhelm Eiternes som startet
den. Han administrerer stadig ruten, som
er et av distriktets aller eldste, men
kjøringen er overtatt av hans to sønner
og i stedet for den ene kombinerte bilen
som kjørte et par ganger om dagen, er
det nå to moderne store busser, en 32
seter og en 30 seter pluss lastebil, som
kjører ruter 6-7 ganger om dagen.
Vormedalsruten har således fått sin del
av den trafikk aukingen som har foregått
i årene siden 1926. Et tall fra års-
regnskapet for i fjor viser da også det på
overbevisende måte. Ruten befordret
nemlig i 1955 ca 44000 personer. Vi treffer
rutebileier Vilhelm Eiternes og ber han
fortelle litt fra rutens første tid.
 – Vegen til Vormedal er stadig ikke
tilfredsstillende og vi venter sterkt på
vegen fra Karmsund Bru som vil korte inn
kjøretiden som nå er ca. en halv time,
ganske mye. Men likevel er vegen nå bra
i forhold til hva den var da vi begynte å
kjøre. Mange svinger er utbedret, men
glem likevel ikke å skrive at det er mange
igjen. Teleløsningen som tidligere stanset
ruten i flere dager, har ikke de siste årene
tvunget oss til å innstille noen rute.
 – Snøhindringer? - De forkommer, men
heller ikke de har kunnet forårsake annet
enn forsinkelser på ruten. – Og trafikken?

– Vi greide oss godt med en 15 seters
kombinert laste og personbuss i nokså
mange år. Nå må flere ruter dubleres for
å kunne avvikle trafikken.
Hr. Eiternes er en av de eldre rutebil
sjåførene hvis hjelpsomhet i trafikk-
området simpelthen var legendarisk. Han
kjørte ikke bare rutebilen, han gjorde
byærender av alle slag for kreti og pleti,
og det finnes ingen i trafikkområdet som
han ikke har vært visergutt for.
Nå kreves større tempo, så den gamle
hjelpsomhet er ikke lenger mulig. Men
Eiternes har skapt seg en popularitet i
trafikkområdet som har overlevet den nye
tids rastløse jag. I dag reiser han bort.
Han deltar som styremedlem i Rogaland
rutebileiers forbund på landsmøte i Narvik.
Hans kyndighet og dyktighet har for øvrig
mange år vært utnyttet av rutebileiernes
organisasjon hvis fylkesstyre han har
vært medlem av i 8 år.
De som bruker ruten, mer og mindre
daglig husker vel ikke jubileet, men når
avisen kommer i dag, , blir de minnet om
at Vilhelm Eiternes nå i en menneske-
alder har vært de bindeledd mellom byen
og trafikkområdet langs Vormedalsvegen.

Vormedalsbussen
30 år.

Første buss i Vormedalsruta
en 1926 Chevrolet

Artikkel hentet fra
Haugesunds avis 16/6-1956.
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Vormedalsrutas to moderne busser og lastebilen til venstre.

Kilde: Fra Olav Svandal`s arkiv.

Rutetabell fra Vormedalsruta.

Billett
Foto fam. Eiternes.
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L-7998

Peder, Lars og Sverre Høyvik. Denne bussen vart kjøpt i 1936.

Denne bussen er bygget hos A. Laastad i Haugesund.
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Vognliste for Vorm
edal-ruta tidsrom

m
et 1926-1956.

R
eg. nr

Chassis
K

arosseri
R

eg. dato
K

om
m

entarer

L-2183
C

hevrolet
1926

L-7781
G.M

.C
1929

L-
Studebaker

1938
L-6342

REO
1937/46

K
jøpt fra Stavanger Turistbil

L-9280
REO

B
rdr. R

epstads
1948

L-9281
REO

B
rdr. R

epstads
1949

K
jøpt fra Ø

sterhus B
ilruter, Tau

Vorm
edal og M

oxheim
 B

illag A
/S

 startet opp i 1926.
E

iger V
ilhelm

 E
iternes kjørte til 1952 da overtok

sønnene Jon og Arne.

L-7781
Foto H

augesunds avis.
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jubileum på “Sjonar” med over 100 gjester,
både ansatte med ektefeller og diverse
notabiliteter. Da hadde ruta 6 busser og
2 godsbiler.
Under krigen ble kapasiteten altfor liten,
men tross vedgassfyring og slitt materiell
holdt sjåfører og styre trafikken gående.
Det er nok enklere i dag. I krigsårene
kjørte billaget en ekstrarunde en gang
ukentlig mellom Haugesund og Slåttevik,
i korrespondanse med Stavangerskes
rute til Stavanger. Dette på grunn av
minefaren i Karmsundet. Ruteområdet ble
utvidet etter hvert som vegnettet ble
utbygget, og før sammenslutningen i
1970 kjørte selskapet sine vogner i ruter
til Gismarvik, til Kårstø-Årvik over Susort/
Storhaug, til Hundsnes over Heskjadalen
og Hervik. Sidevegene til Nordre
Askeland og Hersdal ble også dekket.
I rutekunngjøringen for høytidene sto det
for eksempel at julaften gikk ruta fra byen
kl. 14.30 til “alle stader”, og det var jo
greit. Billaget hadde et enkelt garasje og

verkstedbygg på Leland, foruten et par
små garasjer i “utkanten”.
Tysvær Rutebillag A/L har hatt om lag 30
vogner, med regnet kombinerte gods-
vogner og lastebiler som Republic, Inter-
national, Blitz, Reo, Dodge, 2  Chevrolet,
5 Mercedes Benz, 16 Volvo og 2 Scania.
På aktivasiden har vi også sjåførene som
har hatt en tildels slitsom jobb med spann
og annet gods eller fullsatte busser.
Mange gode navn kunne vært nevnt, men
det er ofte lett å glemme noen i farten.

Tekst: Walther J. Wold

Foto: fra Olav Svandal`s arkiv.
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Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.

 Velkommen skal dere være.
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Tysværbuen har i lang tid hentet sin
næring fra jordbruket og sjøen, med

hovedvekt på det første. Avstanden til
Haugesund var kortere enn til Stavanger,
og etter hvert som vegnettet ble utbygget,
ble bedre kommunikasjon et savn og et
krav. Allerede i 1921 startet Haugesund
Landbruksforretning en bilrute mellom
byen og Tysvær. Dessuten hadde
bøndene i Tysvær behov for å få omsatt
melken, og de organiserte transport av
melk og grønnsaker til byen.
På samme tid fantes det en komité som
kaltes Haugesund permanente Komm-
unikasjons komité som også så behovet
for gode forbindelser med bygdene og med
omverdenen for øvrig som svært vesentlig.

Sjåfør Velde fra Vats ble engasjert til å
kjøre Tysværruten, som i desember 1927
ble overtatt av Tysvær Melkelag, men
fortsatt med Velde, og senere hans
enke, som entreprenør.
Den 5. november 1929 vedtok melkelaget
at de ville overta driften av ruten, og fra
1. januar var Tysvær Rutebillag A/L i
virksomhet. Billaget overtok en Republic
og en Chevrolet. Billaget hadde trafikk
på det vegnettet som var i kommunen.
Passasjertrafikken økte, selvsagt var det
bygdefolk som hadde behov for å dra til
byen iblant, men også fra byen var
utfarten stor i helgene til landsteder og
skyldfolk. Bilparken økte etter hvert, og
i mars 1955 feiret billaget sitt 25 års

Tysvær Rutebillag A/S
Fra 1930 til 1970

SOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjEN


