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51 81 16 50
Assistanse: 22 32 17 00

Transporten

Besøksadresse:

Stavanger, Forus

Svanholmen 4
4068 Stavanger

Telefon direkte
51 51 13 73

Leie av veteranbuss?
Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Audhilds Catering
Kongsgt.15 4330 Ålgård
Tlf.51610280 Mob93451994
audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning
Har du lyst til å støtte RHF avd.
Rogaland med en annonse i
bladet vårt?

Ut på tur?
Ring tlf. 51599060
Veolia Transport avd. Tur

Ta kontakt med:
Redaksjonen.

Forside foto:
Dodgen venter på fergen på
Folkestad på vei til Molde.
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Foto:
Øyvind T. Gilja 2008

Redaktør
Øyvind T. Gilja

Nr.21 2008. 7 årgang

Juni

E-post
rutebussen@rhf.no
________________________

Styret i RHF avd.
Rogaland:
Leder
Svein Emil Stueland
Tlf.priv: 51 55 89 55
Mobil : 924 12 966
Kasserer
Magnus Norland
Tlf.priv: 51 66 45 88
Mobil : 412 54 417
Sekretær
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090
Styremedlem
Olav Svandal
Mobil : 456 01 573

F

redag 6. og 7. juni var selveste jubileumsdagene
for rutebilen i Rogaland, da var det 100 år siden vi
ble nr. 2 i landet som startet med rutebil og buss
kjøring. Ruten gikk fra Stavanger til Malde og Sola.
Fredag den 6. juni gjenskapte vi hendelsen av det
historiske som skjedde i 1908. Vi kjørte den samme
ruten med Rutebil L-1613. Dessuten ble Dodgen,
Gamlå og Whiten med på turen.
Vi hadde en vellykket tur med dodgen L-9162 til årets
veteranbusstreff som ble arrangert i Molde i pinse
helga. Mer om treffet kan du lese om på side 12.
Ellers så er vi gang med å planlegge diverse arrangementer i forbindelse med 100 årsmarkeringen. Vi
håper det er flere av dere medlemmer som vil være
med å hjelpe til med å få gjennomført 100 årsfeiringen.
Sjekk terminlisten.
Vil med dette ønske dere en god sommer.

Styremedlem
Øyvind T. Gilja
Mobil : 928 00 182
Varamedlem
Paul Vermedal
Tlf.priv: 51 62 59 98
Mobil :
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind T.
Nye medlemmer siden sist:
2710
2722
2724
2736
2738

Einar O. Pedersen
Erik Tjøstheim
Helga M. Hamre
Øyvind T. Gilja
Hanne Mæland Strand

4311
4355
4340
4325
5529

Hommersåk
Kverneland
Bryne
Sandnes
Haugesund
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Lederen har ordet...

I

skrivende stund regner og blåser det
og det er jo på sett og vis normalt
vestlands-sommer-vær, men lite ønskelig
på en dag som f.eks. St. hans. men blar
vi litt tilbake i årets kalender, ja så skal vi
ikke klage på at vi er blitt våte på beina i
de siste 2 mnd. Pent vær kan ellers slå
ut i flere retninger; -enten blir man
ordentlig doven og tar plass i solstolen,
eller så får man en “hau” med arbeidslyst,
- i hvert fall noe. Arbeidslysten har ellers
vært på det jevne der ute på ute på Soma.
Det skrider fremover. Målet om å få
“Hølebilen” til Molde sprakk så det sang,
men, men. Det vi driver på med, er en
hobby. og vi som er der, vi koser oss over
de fremskritt som gjøres og så får vi se
om 40åringen kommer ut av hiet mens vi
er i Rutebilens år, 2008. RHF Rogaland
har også tatt del i markeringen for 100 år
med rutebil både i Molde hvor Dodgen
fra Haugesund og noen representanter tok
fatt på den passelige lange landeveien.
Vi hadde rutebilpionerer her i Rogaland
også. Nærmere bestemt i Stavanger og
Sola. Den 6. Juni 1908 ble det kjørt en
presse og presentasjonstur mellom
Stavanger og Sola. Den gang var det A/S
Stavanger Automobilomnibusselskap
med herrene: Tørres Rønneberg som var
fabrikkeier, kjøpmann Jonas Schanche
Monsen og bonde Andreas Gabrielsen
Joa som var først ute her. I motsetning til
rutebilkjøringen mellom Molde og
Batnfjordsøra, ble ikke rutebildrift til/fra
Sola noen butikk og ruten stoppet etter
15 mnd. Likevel var og er vi i RHF lokalt
av den formening at dette skulle
markeres og hadde veteranrutebiler på
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plass på Strandkaien fredag den 6. Juni
2008, vi kjørte selvsagt til Sola. Før jeg
nå ønsker alle en god og variert sommer.
Variasjoner må der være, ellers blir ferien
kjedelig, eller? Så tør jeg nevne neste
arrangement hvor vi deltar; -nemlig
Nordsteam2008 i dagene 6. -10. August
i Vågen og i Stavanger. Er DU bortreist
da, vel da har du gjerne en god grunn
men da går du og dine nærmest glipp av
kultur og historie i variasjoner. Ps. Vi er
sterk med i denne seansen og vi har
behov for folk til div. gjøremål som blir
belønnet bl.a. med tur(er) til Lysefjorden/
Ryfylke osv. og selvsagt ombord i
veteranfartøy.
Ha det bra og nnyyyt.. sommeren.

Hilsen Svein
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Rutebilen 100 år,
vi ser tilbake.

Randaberg--Tasta Billag.
Billaget vart skipa sumaren 1919 av
Randaberg Handelslag og Tasta Handelslag.
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SOMA GARASjEN

Møt opp og hjelp til, vi trenger all
den hjelp vi kan få.
Hilsen
Dugnads gjengen.

Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.
Velkommen skal dere være.
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Her vises fronten av bussen som ble bygget hos RKF Rogaland
Karosserifabrikk. Levert til NSB en gang på 50 tallet, bussen
er en Volvo diesel. Årstall og byggnr er ukjent.
Redaksjonen ønsker teknisk data på bussen.
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Med prøveskilt L-18252
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Det er ikke bare fronten som er fin å se på, bakenden er også et skue
for øyet. Legg merke til de avrundene hjørnene.

NÅR DET NORSKE ER BESTSverre Haga‘s Rutebiler i Rogaland bruker nesten bare Long
Mileage på sine 25 busser.

V

i merker godt hvor meget mer dekkene
slites på bussruter med hard kjøring
og ujevnt passasjerbelegg enn på mer
rolige ruter, sier Gabriel Haga, sjefen for
Sverre Haga‘s Bilruter, Hommersåk i
Sandnes. Busselskapet trafikkerer ruter
mellom Riska og Stavanger og mellom
Oltedal-Ålgård og Stavanger. Det har 25
busser, og venter 2 nye. Selskapet ble
startet av Sverre Haga i 1927, og er
fremdeles i hans eie, men tre sønner har
nå den daglige drift.
På rutene til og fra Riska er det voldsom
pågang av passasjerer i godvær og i
helger. Da skal Stavanger og Sandnes
folk til hyttene sine i Riska. Vi må stadig
ha 8-9 busser i reserve for å klare
trafikktoppene. På denne ruten er det
større dekkslitasje enn på den roligere
Oltedalsrute.
Dere bruker vel dekk av forskjellige
fabrikater?
-Nei, vi har gått over til å bruke så godt
som bare Viking, og det er Long Mileagemønster vi har funnet best egnet. Vi sier
som så at når norske varer er like gode
som utenlandske – hvorfor ikke bruke
dem? Og her er de norske dekkene vel
så gode, - sier Gabriel Haga.
-Dere har altså ikke gått over til Viking
bare fordi det er et norsk merke?
-Vi har prøvd en del dekk. De fleste
anerkjente merker er gode, men vi har
så men vært uheldige med et par av dem.
Sjåførene har kommet og forlangt
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dekkene skiftet. For ett merkes vedkommende viste det seg at dekkene var
svært glatte på asfalt. Long Mileage har
vist seg meget gode i så måte. Vi har
lite grusveier å kjøre på her, men også
der er de bra fordi steiner ikke setter seg
fast.

Ernst Magne Haga i ferd med å
montere et nytt Long Mileage dekk
på buss nummer 15.

-Er punktering et problem i trafikken?
-Nei, som oftest behøver vi ikke røre et
dekk før det er modent for utskifting.
Punkteringer forkommer sjelden.
Byr vedlikeholdet ellers på problemer?
-Vi tar en buss ut av rute straks det er
noe galt med den. Ordren er at selv den
minste ting skal repareres øyeblikkelig.
Det svarer seg i lengden. Vi er fem mann
i verkstedet, og de har den fordelen at
alle busser er av samme fabrikat.

Sverre Haga‘s Bilruter er kanskje det
eneste som har fått slutt på billettsølet i
bussene. Som reklametiltak satte
selskapet i gang et lotteri. På billettene
blir det hver måned trukket ut et gavekort
på 300 kroner -en sum den heldige
passasjer kan kjøpe for i et Sandnesmagasin. Siden har sjåførene aldri behøvd
sope ut billettene fra gulvet i bussene.
Ideen gir Gabriel Haga videre til andre
selskaper.

Et par av Sverre Haga`s busser. Ruteselskapet har 25,
og de er nesten nye alle sammen.

Artikkel hentet fra
N-R-F
Tidene en gang på 60 tallet.
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Med veteranbuss til Molde 7.-12. mai 2008

I

år var det Molde sin tur til å arrangere veteranbusstreff, det var ikke tilfeldig at det
ble lagt til Møre og Romsdal denne gang. Det var nemlig her den aller første
bussrute i Norge ble opprettet. Det skjedde i mai 1908 med Johan B. Aarø og Aarø
Automobilselskap i spissen og gikk fra Molde til Batnfjordsøra en strekning på 36
km og brukte ca 1,5 time på turen. Bilen som ble brukt var en åpen bil med kalesje
av merke Unic 1908 modell.
Rutebilhistorisk forening avd Rogaland stilte med Haugesund Turistbiler sin Dodge
Kew 1950 modell. Vi var 4 stykker Olav Svandal, Jon Helge Svandal, Olav Lande og
Øyvind T. Gilja som startet turen fra Haugesund tidlig på onsdag morgen den 7. mai
og valgte kystveien via Bergen og E39. Vi Stanset på Nesttun for å etter fylle olje,
det var sikkert et flott syn for forbipasserende som fikk se en gammel buss med
både panser og bagasjeluke oppe. Det var veldig kjekt å se uttrykkene til folk som
sperret opp øynene når vi passerte med bussen, så hadde vi de andre som ikke
enset oss i det hele tatt. Etter å ha hompet oss (med usynkronisert girkasse og
dobbel kløtsjing) gjennom Bergen, var det på tide å få seg en matbit. Vi stoppet på
en veikro og fikk handlet det mest nødvendige. Vi slapp å vente få fergene, eneste
ferge vi mistet var den som gikk fra Folkestad over til Volda, her måtte vi vente ca 1
time til neste ferge, men med sol og fint vær og godt mot var det bare en fornøyelse
å vente på fergen. Det er Tide som er eiger av veteranbussen og i den forbindelse
fikk vi sponset turen i form av ferje og drivstoff av både Tide og Fjord1, tusen takk til
dem. Dette gjorde at turen ble ganske rimelig for oss som var med bussen. Vi
overnattet i Førde og etter å ha fylt på olje, kjølevæske og bensin fortsatte vi turen
videre mot Molde på selveste frigjøringsdagen torsdag 8. mai. Vi hadde sol og fint
vær på hele turer denne dagen. Siste stopp før Molde hadde vi på Sjøholt før vi
begynte på stigningen over fjellet. Vi hadde planlagt å stanse oppe på fjellet for å
lakkere noen små sår og lignende på bussen. Vi kom med fergen fra Vestnes kl.17.00
og ankom Molde ca kl. 17.40. Vi reiste til Quality Hotel Alexandra og fikk sjekket
inn, nå var vi endelig fremme.
Fredag 9. mai var den store ankomst dagen, de fleste bussene kom denne dagen.
Vi brukte dagen til å utforske Rosenes by.
Lørdag var det åpning av veteranbusstreffet. Utstillingsplassen var nå åpen for publikum
og med sol og fint vær kom publikum. Det viser seg hvert år at vi er populære og at
veteranbusser er noe folk flest har gode minner fra. Det ble arrangert 2 turer denne
dagen, den første gikk til Bussbygg på Hovdenakken og den andre gikk ut mot havet
til Bud via Hustavika og Atlanterhavsveien. Jeg var med på turen ut mot havet, og
kan bare anbefale den til dere.
Søndag kl. 10 åpnet utstillingen og kl. 12.00 startet treffets høydepunkt kortesje
turen, noe som er gratis for publikum. Kortesjen gikk fra utstillingsplassen i Molde
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til Batnfjordsøra, en strekning på ca 36 km. Ca 80 rutebusser etter hverandre. Det
var et flott syn for de oppmøtte langs veien. Vi hadde hjelp av politiet med blålys
både foran og bak kortesjen. Vi ankom Batnfjordsøra ca kl. 14. Og der ble vi møtt av
et lokalt arrangement. Lokale lag og foreninger hadde skrudd tiden tilbake til 1908
denne dagen for å delta i markeringen av 100 år med rutebil. Det ble et flott
arrangement, tross for at det var kjølig, regnet og blåste. Været under hele treffet var
nydelig med sol og blå himmel. Men søndag kom grå været.
Kortesjen returnerte til Molde kl. 15.30.
Veteranbusstreffet ble avsluttet med festmiddag på Quality Hotel Alexandra, her ble
det taler, premieutdeling og offisiell avslutning.
Mandag 12. mai var den store hjemreise dagen. Dodgen til Haugesund Turistbiler
reiste samme vei hjem med en overnatting i Førde.
Tekst og foto Øyvind T. Gilja

Før avreise Førde til Molde 8. mai 2008
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Markering av 100 år med kommersiell
rutebildrift i Stavanger.

D

en 06. Juni 1908 ble det kjørt en presentasjons og pressetur for ruten:
Stavanger - Malde (Madla) - Sola.
Den påfølgende dag, altså den 07. Juni ble bilruten i gangsatt.
Det var A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskap som hadde fått konsesjon
og kjørte med en åpen buss av merke: Gaggenauer med typebetegnelse
“Ausischtwagen”
Dette var den gang den første kommersielle bilrute i vårt distrikt. Kontinuerlig,
slik som ruten mellom Molde - Batnfjordsøra som startet den 12. Mai samme
år og ble kjørt av Johan O. Aarø, ble ikke denne da det ble stopp i trafikken
mellom Stavanger og Sola etter ca. 9 måneders drift. Etter driftstansen, ble
det dannet et nytt selskap: Stavanger Automobilselskap som overtok
konsesjonen. Trafikken ble imidlertid ikke i gangsatt før på nyåret 1910.
RHF-Rogaland vil likevel markere denne begivenheten. Man var tidlig ute med
ideer om rutebilkjøring og ikke minst, man fikk den i gangsatt.
Nytorget var en av flere rutebilstasjoner her i Stavanger før sentraliseringen
av alle distriktsrutene til et sted, Jernbanestasjonen.
Fra Nytorget gikk rutebilene til bl.a. Høle, Hommersåk, Bjerkreim og Sirdal
for å nevne noen steder. Det andre stedet var Strandkaien.
Herfra gikk rutene til Madla, Sola, Tananger samt Randaberg og Tasta.
Arrangementene:
“Nytorget som i gamle dager”
Fra Nytorget er tanken om å tilrettelegge turer som i gamle dager. Ut i byen
som bysightseeing. Til kommunene på NordJæren til populære utfartsteder
med bl.a. museumsbesøk og andre kulturelle stopp. Turen fra Nytorget skal
dermed ikke gå på “måfå”, der skal være et “reisemål”
Datoene er tenkt slik:
1: 06.- 07. og 08. Juni. De to første datoene er jo selve Jubileumsdagene.
Vi kjører “Sommerturer” og bysightseeing.
2: Sept. -datoene er i øyeblikket ikke fastsatt, men vi knytter våre turer til;
“det å reise på landet for å hente frukt og grønt, altså til en eller annen av de
mange arr. som holdes på dette tidspunktet. Bysightseeing hører med og skal
også gjelde for Sandnes.
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“Strandkaien som i gamle dager”
Her blir vi ikke alene. Vårt arrangement faller inn sammen med
“Nordsteam2008” hvor Vågen trolig blir stappet full av flotte veteranfartøy fra
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og England. Ser du alt skogen av master
og lastebommer, stilige og slanke skorsteiner? -inne på kaien de flotte
veteranrutebilene, samt lastebiler, varebiler i en skjønn forening.
Herfra kjører vi turer til distriktene. Noen steder blir det korrespondanse med
rutebåtene. Ja, slik som før. Vi kjører også bysightseeing med museums
besøk. Når sist var der en ordentlig tur eller rutebil oppe ved Vålandstårnet ?
Dette skal skje i dagene: 07. -10. August 2008.
Om så ikke dette er nok: Det blir stevnemøte med ca. 50 stk.
Veteranbrannbiler fra de fleste stedene i landet.
Dermed har vi alt fortalt deg og din familie om når Du ikke skal reise bort.
Dette er både kultur og historie. Flere detalj følger senere.

Svein Stueland

Påskeutfart fra Nytorget en gang på 60 tallet.
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Bussen 100 år

Se bildene fra feiringen
fredag 6. juni 2008
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Ønsker du kopi av bildene?
Send en mail til rutebussen@rhf.no
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Alle foto: ØTG 2008
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SALG AV VIDEO OG DVD.
Video og dvd fra
veteranbusstreffet i Haugesund
Nå kun kr. 150.- pr. stk.
Har også flere krus igjen
til kun kr. 30.Ved bestilling
ta kontakt med redaksjonen.

Søleskvetten kostet 20 kroner
En mann fra Nærbø blev ved jærens
herredsrett fredag idømt 20 kroners
bot for å ha kjørt slik at han
oversprøitet en person med søle da
han kjørte forbi. Dessuten hadde han
ikke førerkort med sig. Det hjalp ham
ikke at en mann som satt ved Siden
av ham, hadde førerkort på sig. Dette
gjelder nemlig bare ved øvelseskjøring.
For 75 år siden - 14. mai 1933
Stavanger Aftenblad

20

Bussbilletten opp 5 øre
Formannskapet vil overfor
samferdselsmyndighetene anbefale at
Stavanger Busselskap får adgang til å
forhøye sine takster fra 40 til 45 øre pr.
enkeltbillett. Klippekortene skal fortsatt koste 4 kroner, men bare gjelde for
11 reiser mot 12 nå. Busselskapets
regnskap for 1957 er gjort opp med
god balanse. Det er imidlertid ikke
regnet med at selskapet skal utdele
noe utbytte, og man har ikke maktet å
foreta avskrivninger på biler og materiell i den utstrekning riksskattestyrets
godkjente avskrivningsregler gir
adgang til.

For 50 år siden - 22. februar 1958
Stavanger Aftenblad

Bilder fra farne år...

Bilane trillar i land frå Jøsenfjord-ferja i Tøtlandsvik eitt av dei
første åra med samanhengjande Ryfylkeveg frå Sandnes til Sand.
Den etterlengta Ryfylkevegen førte til store endringar i
samferdsla i Ryfylke.

Tekst og bilde hentet frå boka Etterkrigs Ryfylke.
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Terminliste 2008
6.-10. august
Norsteam i Stavanger.
Havnen fylles med historiske skip fra hele Norden.
I tillegg til alle fartøyene vil det bli en gedigen
samling av landeveiens “old timers”, lastebiler,
personbiler, busser og unik samling av norske
brannbiler.
www.nordsteam2008.no
1.-2. november
Hobby og Modellmesse i Vollhallen på Voll.
Vi blir med og representerer vår klubb.

God sommer!
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B-post

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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