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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

Stavanger, Forus
Besøksadresse:

    Svanholmen 4
  4068 Stavanger

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

Ta kontakt med:
Redaksjonen.

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

Audhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds Catering
Kongsgt.15 4330 Ålgård

Tlf.51610280 Mob93451994

audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning

Forside foto: Bilde er tatt ved Breiavatnet i Stavanger.Forside foto: Bilde er tatt ved Breiavatnet i Stavanger.Forside foto: Bilde er tatt ved Breiavatnet i Stavanger.Forside foto: Bilde er tatt ved Breiavatnet i Stavanger.Forside foto: Bilde er tatt ved Breiavatnet i Stavanger.
Årstall ukjent.En flott buss tilhørende A/S Høle og Forsand Billag.Årstall ukjent.En flott buss tilhørende A/S Høle og Forsand Billag.Årstall ukjent.En flott buss tilhørende A/S Høle og Forsand Billag.Årstall ukjent.En flott buss tilhørende A/S Høle og Forsand Billag.Årstall ukjent.En flott buss tilhørende A/S Høle og Forsand Billag.
Er det noen som har data på bussen?Er det noen som har data på bussen?Er det noen som har data på bussen?Er det noen som har data på bussen?Er det noen som har data på bussen?
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

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

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
__________________________

   Nr.23   2008. 7 årgang    Desember

   Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind.

Nye medlemmer siden sist:

2779 Peter Magnussen 4274 Stol
2780 Askill Gåsland 4352 Kleppe

 
 

Da var siste utgave av Rutebussen for dette året
sendt ut til våre trofaste lesere.

Litt skremmende å tenke på at nok et år snart er
forbi, tiden går så alt for fort. Det er bare å legge tiden
bak seg å se fram over. Neste store høydepunkt er jo
landsmøte og det 21. veteranbusstreff i Bergen, det
ser vi fram til. Vil også få takke annonsørene i bladet
for god støtte gjennom året som er godt, og håper at
dere fortsatt vil være med å støtte oss.
Interessen er laber fra dere lesere når det gjelder å
bidra med stoff til bladet. Men jeg håper at det vil
endre seg til neste år.

Med disse ord vil jeg ønske dere en god jul og
et riktig godt nyttår.
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Lederen har ordet...

Lederen, med skråblikk på julå og året
2008

Så er vi her igjen. Først og fremst med
en ny utgave av RUTEBUSSEN og

dernest den siste måneden i 2008-tiden
går bare ikke, -den fyker av sted ! Og hva
kommer det av?
I barne og ungdomstiden gikk vi på skolen
(som de fleste andre) gjorde lekser, spiste
middag, fant på noe kjekt ute i gatå eller
andre plasser som ute i skogen eller på
fotballbanen. Noen gikk i speideren andre
var helt oppslukt i sport. Tiden gikk den
gang også men vi fikk da tid til så mye
mer – tror jeg. I voksen alder – da har
man sitt arbeid som de fleste, man spiser
sin middag når man kommer hjem og så
hadde man litt forskjellige gjøremål.
Om man har barn eller ungdommer i
huset, ok, da blir det også noe ekstra før
man kunne ta kveldsroen med avisa, litt
fjernsyn eller til og med spille litt musikk
fra radioen eller platespilleren. Til sine
tider ble det en tur på besøk hos slekt
eller venner og da ringte man ikke på
forhånd, var de hjemma så var de
hjemma, ellers ble det bomtur.
Og en biltur det var jo kjekt. Det var en
enkel og grei tid. Var man “organisert”
og deltok i foreningslivet, vel da var det
av og til litt travelt. I dag derimot ser det
ut for at man alltid kommer “tidsklemmå”
! – vi har i tillegg 30 TV-kanaler en haug
med radio-linker, masser av CDer og
DVDer som skal spilles og innimellom
så skal man følge opp sine barn eller
foreldre om så. PCen den skal/må

“åpnes” her kan det ligge noe e-post eller
så skal man “surfe” litt og før man får
kjenne etter, vel, så er det kveld. Sånn e
det nesten hver dag, hver uke, året
gjennom – for mange.
Nå er det ikke bare familielivet som er på
“travelhet” –Arbeidsdagen, jobben er
muligens blitt annerledes. Barnehagen
har lengre åpningstid, butikken stenger
først klokken 21.00 –bussen har siste
runde etter kl 00.30 –jobben skal gjøres
ferdig, “samma søren” osv, osv.
For en del andre er det gjerne det mot-
satte, dagene er lange, noen ganger litt
kjedelige. Det kan skyldes helsa eller at
man ikke lenger har familien rundt seg
eller nær nok.
Derfor er det flott å ha så pass å gjør at
tiden går –men under god kontroll og
likevel med tid til å “ta det cooly”.
“Midt-på-treet” RHFere har stort sett
“plenty” å ta seg til, om man vil ta del i
foreningens gjøremål.
Vi i RHF-Rogaland har hatt en fin sesong.
Med det mener vi profilering av Rutebilens
100 år hvor av deltakelsen i Nordsteam
2008 som var en del av vårt opplegg her i
Stavanger. Alt var kjekt! Dette var den
eksterne sesongen, -den interne fort-
setter, den ruller og går med vår
virksomhet på Soma og lokalene på
Flotmyr i Haugesund som nå også
rommer RHF‘s sentrale bibliotek med
egen bibliotekar, slå den! –det blir ikke
lett.
Ellers var det beklagelig at vårt kombinerte
medl.-og julemøte som var tillyst den 27.
nov. gikk fløyten. Interessen var laber og
da var det bare å legge det bort.
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Hilsen Svein

I siste nummer av Rutebussen skrev vi
at Sola Kommune hadde kjøpt Soma-
leiren sør.
Ikke helt riktig selv om kommunestyret
sa ja, - man diskuterer nå prisen med
selger og dermed er den videre prosessen
ikke i gang.
RHF kan dette året markere 25 år!
Stiftelsesdagen var den 10. Desember
1983 og det skjedde i undervisnings-
lokalene til A/S Bergen Sporvei på
Mannsverk i Bergen.
RHF‘s 1.lokalavdeling ble dannet i
Rogaland! Den 10. Mai 1988 og dett fikk
vi god spalteplass for i siste nummer av
RUTEBIL. Inn i mellom oppsummeringer
av årets aktiviteter, kommer nye
prosjekter. 2009 er et nytt Kulturminneår,
oppdragsgiver er Det Kongelige Miljøvern-
departement med “påheng” av Det
Kongelige Kultur og Kirkedepartement.
Kulturvernforbundet har fått oppgaven og
Fylkene videreformidler til den enkelte
kommune som koordinerer.
Når dette leses, har RHF‘s repr. Vært på
en Oppstartsamling eller inspirasjons-
møte.

I 2010 skal Sandnes feire sine 150 år
som by. Arrangementet Nordsteam2008
med sine flotte damp og veteran-
motorskip, veteranbiler, brannbiler og
rutebusser og annen beslektet kultur-
historie vil man gjerne ha i den
sammenheng, i mindre målestokk
selvsagt. Vi deltar gjerne.

Vi har hatt regnfulle dager, frostnetter og
litt snø, dermed tyder nok det på at vi er
på hell med dette året også. En annen
travelhet ligger på lur men jeg tror vel at
de fleste ordner den også, julen og alt

det som skal gjøres. Lykke til med
innkjøp og kakebakst. Ha det gøy på
kjøkkenet i alle RHFers hjem i hele
Rogaland!!

Man lar roen senke seg i jula, gjør vi
ikke??

God jul og godt nytt år.
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 Rutebilen 100 år,
vi ser tilbake.

Østerhus BilruterØsterhus BilruterØsterhus BilruterØsterhus BilruterØsterhus Bilruter
Østerhus Bilruter vart skipa

27. mars 1933 av Ola Østerhus.
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Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.

 Velkommen skal dere være.

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

Hilsen
Dugnads gjengen.

Det nye bilde viser den andre hallen som kan være
aktuell for oss. Hallen er nærmeste nabo til

Somagarasjen.

Somagarasjen
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Har du boken
Norsk Rutebilhistorie av Gaute Losnegård?

Boken kan bestilles på denne adressen:

Liv Mari Kjerstad
Kjeldehagen 2
4325 Sandnes
epost: livmari@rhf.no

Ønsker du å spare porto kan boken hentes!

NORSK RUTEBILHISTORIE

Boken koster kr. 350.-
Porto kr. 120.-
kommer i tillegg.
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Sjøen skvalper mot kaimuren og
sommetider sender den en skvett

over kaien og dynker fjeset mitt så pass
at jeg kjenner saltsmaken. Mørket ror
over by og havn og fjord, men nå kommer
det en laterne til syne der ute ved
Tjuvholmen og det høres en langtrukken
dampfløyte, et rop i mørket, et brøl slik
fortidens kjempeøgler må ha brølt når
månen steg over tretoppene. Og nå
kommer en mann gående med tent lykt i
hånden, som en lyktemann fra de gamle
sagn. Det er han  som viser kaiplassen
for skipene som kommer til den trygge
havnen etter de mange, dryge havmilene.
Han svinger lykten, svinger og svinger og
de på broen der ute speider innover. Der
er så mange lys i en by – den lille lykten
på kaien er ikke alltid så god å få øye
på. Men så kommer det befriende støt i
fløyten. De har fått peiling på losse-
plassen sin og nå er alt godt og vel – og
havne betjenten setter lykten på
kaikanten. Han er visst byens siste
lyktebærer. En gang bar de håndlykt alle
som skulle ut når mørket falt på. Det store
skroget siger inn i lysskjæret fra
buelampene. Det glinser av væte overalt.
Han var nok ruskjen utpå. Skruen pisker
sjøen en stund, så ligger skipet vel
fortøyet til kaien. Målet er nådd og lukene
åpnes og fra skipsrommet dufter det av

orientens krydderier og av søte frukter fra
middelhavslandene. Det høres over hele
byen og enda lenger når skip kommer.
Før kjente de båtene på fløytetonen: - Der
blåse Dronningå, sa de, og der e‘ Tasso,
den med den røde skorsteinen, og
Excellensen og Kon Haakon og Sverre.
Nå er det bare Stavangerfjord og
Bergensfjord vi kan plukke ut fra alle de
skipene som kommer. De har den fyldige,
den dypt brummende tonen som høver
så godt for en ekte amerikafarer: Disse
og alle de andre kjente og ukjente skip
er velkomne gjester. De er beviset på at
“Fredens dont bærer frukt.”
Ørnulf

 

MANN MED LYKT
En julefortelling fra Stavanger Aftenblad

 fredag 14/12-1956.
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LEDER: Svein E. Stueland På valg
KASSERER: Magnus Norland På valg
SEKRETÆR: Einar Tollefsen Ikke på valg
STYREMEDLEM: Sigve Levang Ikke på valg
STYREMEDLEM: Tor Inge Kydland Ikke på valg
VARAMEDLEM: Paul Vermedal Valgt for 2 år

REVISOR: Egil Ødegård Valgt for 1 år

VALGKOMITE: Olav Svandal Ikke på valg
Trygve Haga Ikke på valg
Hans Leite På valg

 ÅRSMELDING 2007

STYRET OG  ANDRE TILLITSVERV

Medlemmer

Antall medlemmer i lokalavdelingen vår var pr. 31.12.07 på 167 medl.

Møter og aktiviteter

Det har i løpet av året 2007 vært avholdt Årsmøte , 1 ekstraordinært årsmøte og 3
styremøter.
Årsmøtet ble avholdt den 24. mars på Flotmyr Rutebilstasjon, Haugesund
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 2. oktober på M/S Sandnes i Stavanger.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt p.g.a at lokalavdelingen måtte velge ny
kasserer og det ble lagt frem forslag på Magnus Norland og han ble enstemmig
valgt.

Landsmøtet

Landsmøtet 2007 var dette året lagt til Evje den 25.- 27. mai. Nedstrandsruta L-
9500 var påmeldt til utstillingen. Svein, Liv Mari, Øyvind og Olav var med på
landsmøtet.
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Aktivitet på nordsiden av fjorden

Lokalavdelingen var i sommer/høst engasjert av Sveio Kommune v/kulturetaten for
å transportere passasjerer for Kystkultursogelaget i Sveio.
Vi møtte opp med 5 busser i Sveio sentrum, men det viste seg at det ikke var
behov for så menge. Dette førte til at Jan Østerhus med en restaurert
Østerhusbuss  og 21 til Haga reiste hjem igjen. De bussene som bidrog med
kjøring var Dodgen L-9162 og Nedstrandruta L-9500.
Vårt oppdrag var å transportere passasjerer og publikum fra Sveio sentrum og til
området Mølstrevår/Ryvarden. Det ble også foretatt en del småkjøring for
Kystkultursogelaget.

Julemøte

Det ble invitert til julemøte den 13. desember i Somagarasjen. Det møtte opp ca
10-12 medlemmer, disse fikk servert risgrøt, spekemat m/tilbehør og gløgg. Det
ble vist en gammel film fra byggeperioden på SOT. Trygve Haga hadde også tatt
med seg filmen om Hagabussene, det var tydelig at begge filmene falt i smak,
likeså maten. Det gjorde nesten ingenting at det var litt kaldt, vi koste oss
allikevel.

Hobby og Modellmesse

3. -4. november deltok lokalforeningen med stand på Hobby- og Modellmessen i
Vollhallen. Avdelingen ble presentert med bl.a. billedmontasjer, salg av blader og
kataloger m.m. og lykkehjul.

Leieavtalen -  Soma

Det ble 4.juni tatt kontakt med Forsvarsbygg og det ble meddelt pr. telefon at
avtalen vår var utløpt og at vi var oppsagte, dette kunne ikke lederen vår finne seg
i så han tok kontakt med ordføreren i Sola og med fylkeskommunen. Dette
resulterte i at vi har fått en ny avtale på 1 år. Så vi får se om vi må ut på ny jakt
etter lokaler å være i.

Restaureringsarbeidet

Restaureringsarbeidet har gått fremover på Høle & Forsand bussen. Vi har så vidt
begynt på å sandblåse den under slik at vi kan se om det er mye som må gjøres
med rammen, før den er klar til å ta fatt på veien til Molde. Arbeidet på
Chevroleten har av naturlige grunner stoppet litt opp. Vi må ha tak i noen som kan
hjelpe oss med å sveise sammen skøytene på taket og i sidene.

Fortsetter side 14.
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Landsmøtet i Molde 9. – 12. mai 2008

Lederen tok kontakt med Nor Cargo om kostnad på transport av 4 veteranbusser
tur/retur Molde. Sandnes kommune ble forespurt om å sponse frakt av “Gamla”
(Hagabussen). Veolia om å sponse frakt av Østerhus veteranbuss. Haugesund
kommune ble forespurt om å sponse frakt av Dodge Kew (Hgsd. Turistbiler).
Alle søknadene ble avslått.

Økonomi

Økonomien vår er ikke så aller verst. Vi har i år ikke vært så aktive med å sette opp
nye tavler til rutetabellene og det viser igjen på kontoen vår.Vi har riktignok fått betalt
for at vi har hengt opp en del rutetabeller for Nettbuss og Veolia.
Ellers går vi nesten i null når det gjelder leia på Soma, vi har en del busser og en båt
som betaler for seg.
Arrangementet for Kystkultursogelaget på Sveio var også en av tingene vi fikk betalt
for. Denne gangen gjennom Sveio kommune v/kulturetaten.
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Den 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.

Markering av 100 år med kommersiell
rutebildrift i Stavanger.
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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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REFERAT FRA ÅRSMØTET 29. MARS 2008 KL. 14.00
MARIERO STASJON

Det var 9 medlemmer fremmøtt til årsmøtet.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

protokollen.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding
5. Godkjenning av regnskap.
6. Innkomne saker
7. Valg

1.  Leder Svein Emil Stueland ønsket velkommen til møtet.

2.  Svein Emil Stueland ble valgt til møteleder. Einar Tollefsen til referent,
     Eivind Øvrebø og Jan Kristensen ble valgt til underskriving av referatet.

3.  Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

4.  Liv Mari Kjerstad leste årsmeldingen, det ble gjort endel tilføyelser, slik at den
     fullstendige årsmelding må godkjennes av styret på første styremøte.

5.  Liv Mari Kjerstad leste/gjennomgikk regnskapet da Magnus Norland var
     fraværende.

6.  Ingen saker var innkommet til årsmøtet.
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7.  Valg:

Leder Svein Emil Stueland 1 år
Sekretær Liv Mari Kjerstad 2 år
Kasserer Magnus Norland 1 år
Styremedlem Olav Svandal 1 år
Styremedlem Øyvind T. Gilja 2 år
Varamedlem Paul Vermedal 1 år

Revisor Egil Ødegård 1 år
Valgkomité Hans Leite, Einar Tollefsen og

Odd Terje Gundersen 1 år

Etter møtet var det et interessant foredrag om tog på Jærbanen helt fra første
dagen og fremover.

Foredragsholder: Johannes Østvold.

Einar Tollefsen
Refr.
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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.

Fra og med 20. ds. kjører Du-
sevikruten den nye Tastagate
i Kalhammeren.
Etter politiets pålegg blir det
samtidig   noen   mindre for-
skyvninger for en del stoppe-
steder på Randabergruten.

Randaberg - Tasta
Billag

Julaften og nyttårsaften kjøres
lørdagsruter.
1. juledag er alle ruter innstillet.
2. juledag og 1. nyttårsdag
kjøres søndagsruter.

Bjerkreim
    Automobilselskap

A.s Høle & Forsand Billag

Høle, Seldal og Bergsagelruten
Julaften. Siste tur fra Stavanger
14.00, ellers som lørdag.
Nyttårsaften. Siste tur fra
Stavanger 18.30 ellers som lørdag.
1. juledag innstillet.
2. juledag som søndag.
Nyttårsdag. Kun siste tur etter
søndagsruten, ellers innstillet.
DIRDALSRUTEN
Julaften og nyttårsaften fra
Stavanger 14.00.
1. juledag innstillet.
2. juledag og nyttårsdag som
søndag

Julen 1956
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

To stk Reo foran Toldboden i Stavanger en gang på 30-40 tallet.
 Bussen til venstre er solskinnsbussen L-12681 tilhørende Jadar
Turistbil, og bussen til høyre er L-15170 tilhørende St. Svithun
Turistbil. Mulig det er søndags utflukt som står på programmet.

Foto: Statsarkivet i Stavanger.
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Terminliste 2008

22.-24. mai 200922.-24. mai 200922.-24. mai 200922.-24. mai 200922.-24. mai 2009
Landsmøte og det 21. veteranbusstreff
i Bergen.

Utsillingen skal være på Arenum messesenter
Damsgårdsveien 29
Solheimsviken Næringspark
5058 Bergen

10.minutts gange fra Bergen sentrum.
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B-post

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES

 

Ønsker du å leie enØnsker du å leie enØnsker du å leie enØnsker du å leie enØnsker du å leie en
veteranbuss?veteranbuss?veteranbuss?veteranbuss?veteranbuss?

Ta kontakt medTa kontakt medTa kontakt medTa kontakt medTa kontakt med
redaksjonenredaksjonenredaksjonenredaksjonenredaksjonen


