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        Med veteranbuss til Molde. side 12

Vi var godt representert i Bergen.
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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:Forside foto:Forside foto:Forside foto:Forside foto: Fra treffet i Bergen mai 2009.Fra treffet i Bergen mai 2009.Fra treffet i Bergen mai 2009.Fra treffet i Bergen mai 2009.Fra treffet i Bergen mai 2009.
tatt av Kåre Karlsen.tatt av Kåre Karlsen.tatt av Kåre Karlsen.tatt av Kåre Karlsen.tatt av Kåre Karlsen.
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

E-post
rutebussen@rhf.no

________________________
Styret i RHF avd.

Rogaland:
Leder
Olav Svandal
Mobil : 456 01 573

Kasserer
John Helge Svandal
Mobil : 456 01 220

Sekretær
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

Styremedlem
Olav Lande
Mobil : 486 05 025

Styremedlem
Øyvind T. Gilja
Mobil : 928 00 182

Varamedlem
Odd Terje Gundersen
Mobil : 404 97 571
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

   Nr.25   2009. 8 årgang               Juli

   Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind.

Nye medlemmer siden sist:

2843 Odd Inge Johannesen 4011 Stavanger

 
 

Da har vi lagt våren bak oss og ser fram mot en lang å
god varm sommer.

Veteranbusstreffet i Bergen var også en suksess.
Vi stilte her med 4 busser: L-14141 Hagas Bilruter, Z-1823
Lågendalsruten, L-9162 Haugesund Turistbiler og L-9500
Nedstrandsruta. Gamla og Whiten ble premiert på treffet.
Nå som treffet er over, er vi i full gang med å planlegge
andre arrangement som vi skal være med på i forbindelse
med kulturminne året 2009.
Jeg trenger fortsatt stoff til bladet, har du noe av interesse,
send det gjerne pr. post eller på mail.
På Soma går det sin vante gang med restaurering av
L-25627 Høle & Forsand. Bussen skal være med til
Fagernes neste år. Så møt opp på dugnad og gjør en
innsats for klubben slik at vi kan få bussen raskere på
veien.

God sommer!
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Lederen har ordet...

God sommer medlemmer,
       jeg skriver disse ord som ny leder i klubben og håper at vi kan få til en god
dialog sammen om hva det nå en måtte være.
Først og fremst vil jeg få takke Svein E. Stueland som nå har gått av som leder for
klubben. Han har gjort en god jobb med å fremme vårt arbeid for å ta vare på
rutebilhistorien over for forskjellige personer innen kommune og stat.
Så nå er det min tur til å bringe dette arbeidet videre.
Vi har nå lagt bak oss veteranbuss treffet som ble arrangert i Bergen i mai i år.
Her møtte vi opp med 4 busser tre snute og en bulldog. Det var L-14141 Gamla,
Z-1823 Whiten, L-9162 Dodgen og L-9500 Nedstrandsruta.
Whiten og gamla ble premiert: Klassevinne 1940-1949 ble Z-1823 Withe og beste
snutebil ble L-14141 Gamla. Vi gratulerer.
Nå ser vi framover, vi har en del arrangemet som vi skal være med på. Blant annet
skal vi være med på Havnedagene i august, hobby og modellmesse på Voll i oktober
og så har vi planlagt en medlemstur til Tore‘s Temposamling på Vikeså i
September i år. Hold deg oppdatert med terminlisten.
Ellers så går det framover med Hølebussen på Soma. Den håper vi blir klar til neste
års treff som sannsynligvis blir på Fagernes. Karmøy bussen som også står på
Soma håper vi å få klar så fort som mulig, slik at vi kan få den opp til Tittelsnes og
inn i garasjen der. Her har vi dugnads folk som står klar til å ta fatt på restaurerings
arbeidet…

Med disse ord som ny leder vil jeg ønske dere alle
en god sommer her fra nordfylket.

Hilsen Olav
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Redaksjonen gratulerer
Ernst Arve og Trygve med

premieringen i Bergen.
Klassevinner 1940-1949

var Z-1823 og
beste snutebil L-14141.

Foto: ØTG 2009
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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.

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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Medlemstur til
Tore`s Temposamling på

Vikeså
Søndag 20. september
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Vi reiser med Nedstrandsruta som harVi reiser med Nedstrandsruta som harVi reiser med Nedstrandsruta som harVi reiser med Nedstrandsruta som harVi reiser med Nedstrandsruta som har

avgang Byterminalen kl.11.30avgang Byterminalen kl.11.30avgang Byterminalen kl.11.30avgang Byterminalen kl.11.30avgang Byterminalen kl.11.30

og Ruten kl. 12.00.og Ruten kl. 12.00.og Ruten kl. 12.00.og Ruten kl. 12.00.og Ruten kl. 12.00.

Pris voksne kr. 50.-Pris voksne kr. 50.-Pris voksne kr. 50.-Pris voksne kr. 50.-Pris voksne kr. 50.-

barn under 12 år kr. 30.-barn under 12 år kr. 30.-barn under 12 år kr. 30.-barn under 12 år kr. 30.-barn under 12 år kr. 30.-

prisene gjelder kun bussturen.prisene gjelder kun bussturen.prisene gjelder kun bussturen.prisene gjelder kun bussturen.prisene gjelder kun bussturen.

Påmelding innen 13. september 2009.Påmelding innen 13. september 2009.Påmelding innen 13. september 2009.Påmelding innen 13. september 2009.Påmelding innen 13. september 2009.

til Odd Terje Gundersentil Odd Terje Gundersentil Odd Terje Gundersentil Odd Terje Gundersentil Odd Terje Gundersen

mobil: 40497571mobil: 40497571mobil: 40497571mobil: 40497571mobil: 40497571

Inngangspris på museet kommer utenom.Inngangspris på museet kommer utenom.Inngangspris på museet kommer utenom.Inngangspris på museet kommer utenom.Inngangspris på museet kommer utenom.
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I februar/mars 1976
var det en kollisjon mellom en lastebil/vogntog
og en buss tilhørende Haugaland Billag. Bussen var gulaktig i fargen.
Kollisjonen skjedde muligens ved Åkrafjorden, Stedet for hendelsen er
uklar. Bussen var på vei fra Solfonn Høyfjellshotell i Odda til Haugesund
med ansatte fra NKL som hadde tilbrakt helga der oppe. Bussen hentet
de ansatte en søndag og skulle bringe de til kaien i Haugesund.
Ferden videre til Stavanger gikk med båt.

Tror det var en front kollisjon på den smale veien. Det var flere busser
i følge, vet ikke hvilken som var uheldig, men tror at noen av bussene
allerede var kommet fram til Haugesund da uhellet skjedde.

Er det noen av leserne som husker denne hendelsen,
eventuelt har avis artikkelen eller bilde?

Ta kontakt med redaksjonen
rutebussen@rhf.no

Grunnen til at jeg er interessert i denne hendelsen er at mine foreldre var
med i bussen som kolliderte.

Mvh

Øyvind

Etterlysning
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      1. Karosseriene bygges i hovedtrekkene i henhold til vedlagte tegning.
Akselavstand og totallengde er dog ikke å anse som endelig fastlagt,
men vil rette seg etter det tilbud som antas for chasienes
vedkommende. Karosseriene innrettes på omlag 55 passasjerer, 35
sitteplasser og 20 ståplasser, og må være solide nok til å tåle de
største overbelastninger og alle forekommende påkjenninger. Største
tillatte bredde 2500 m/m.

      2. Byggemåte. Fortrinnsvis er karosseriene tenkt oppbygget med
helsveiset skjelett av profiljern, utvendig bekledt med
aluminiumsplater og innvendig med masonittplater eller lignende
plater. Andre konstruksjoner kan dog tilbys.

      3. Skjelettet utføres som nevnt helsveiset av profiljern, og består av
vertikale stendere, et langsgående profiljern over og under vinduene
og tverrgående bjelker under gulvet som skrues fast på chasirammen
eller på utliggere med SAE stålskruer. I feltene under vinduene må
det være tilstrekkelig diagonalforstivninger. Veggen føres ned under
chasiets overkant så den danner et “skjørt”. Det langsgående
profiljern på begge sider over vinduene forbindes med takbuer,
likeledes av profiljern. Fronten og endeveggen må være tilstrekkelig
tverravstivet. Til all sveisning benyttes Arcos “Stabilend” eller andre
likeverdige elektroder. I bakveggen anordnes bagasjerom. Alt jern
renses omhyggelig for rust og mønjemales to ganger.

      4. Gulvet legges av furuplanker og belegges med 1ste sort linoleum som
i midtgangen, ved inngangsdørene og lignende steder med sterk
slitasje forsterkes med sliteskinner av messing. Dørtrinnene beslåes
med trappelister i kanten. Opptrinnet kles med korugert aluminium.
Nødvendige luker kantes med aluminium- eller messinglister.
Treverket strykes med “antiparasit” eller lignende.

Tekniske bestemmelser for tilvirkning av 2 stykker
trådbusskarosserier.
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      5. Veggene bekles utvendig med ¾-hårde aluminiumsplater som festes
til jernskjelettet med skruer eller nagler. Mellom aluminiumsplater og
jernstendene legges strimler av asfaltpapp eller lignende. Under
vinduene anbringes en profilert aluminiumslist. I underkant bøyes
platen omkring det langsgående profiljern. Platene festes også
omtrent i gulvhøyde. Her anbringes en fenderlist av tre. I veggflaten
anbringes nødvendige inspeksjonsluker og rom for verktøy og
lignende. Batteriene anbringes også eventuelt på siden av chasiet
bak luke i “skjørtet”. Innvendig bekles veggene under vindushøyde
med masonitt. Nederst anbringes et sparkebelte av aluminium.
Mellom og over vinduene kles alle jernkonstruksjoner med teaklister.
Ikke synlige treforinger utføres av furu og strykes med antiparasit eller
lignende.

      6. Vinduene er enkelte av 1ste sort maskinglass, alternativt herdet
glass, som innlegges i kanalgummi med treforinger mot
stenderverket. De skal innsettes slik at vann ikke kan trenge inn og
at de ikke forårsaker støy. Også innvendige kondens- og smeltevann
bør skaffes avløp. De todelte heisbare luftevinduer skal være av 1ste
klasses spesialfabrikat av den balanserte type. Alle vinduer forsynes
med trekkgardiner.

      7. Taket. Takbuene må forsterkes og forstives innbyrdes hvor
strømstengene skal anbringes, likesom der på hensiksmessig måte
må anordnes nødvendige kabelkanaler. Innvendig legges
masonittplater i feltene mellom takbuene, eller godkjent takduk. De
avrunnede partier foran og bak bekles utvendig med aluminiumsplater,
likeså det sterkest avrunnede parti langs sidene. Forøvrig kan taket
enten dekkes med tynne takbord eller med aluminiumplate eller bare
med beste sort seilduk som legges godt om hverandre i skjøtene,
strekkes og festes under en langsgående taklist over vinduene.
Duken impregneres og males på vanlig måte. Mellom yttertak og
innertak isoleres med glassvatt, eller lignende materiale. Taket
avstives med vertikale rør som samtidig tjener som holdestenger,
ompresset med stabilit.
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      8. Ventilasjon. Det anordnes et tilstrekkelig stort luftinntak i fronten med
regulerbart spjell og beskyttet mot inntrengning av vann. Luften ledes
herfra gjennom to langsgående kanaler, en på hver side, over
vinduene i takrunningen og slipper ut gjennom spalter i overkant av
kanalen. 3 stk. avsugningsventilatorer anbringes dessuten i taket.

      9. Belysning, oppvarming og elektrisk utstyr forøvrig.
Et tilstrekkelig antall halvt forsenkede lampearmaturer anskaffes og
anbringes i treforinger. Likeså anbringes nødvendige signallamper og
trykknapper samt vekslelampe hos vognføreren. Utstyret til
signalanlegget inngår ikke i leveringen. Alle apparater, instrumenter
etc. som anbringes inne i vognen må kles inn i skap av teak. Det må
skaffes plass til et tilstrekkelig antall varmeapparater og nødvendige
kabelkanaler herfor anbringes. Alle nødvendige underlag for det
elektriske utstyr, innkledning, braketter og hulltagning besørges av
karosseribyggeren, som også er forpliktet til å samarbeide på beste
måte vedrørende montering av det elektriske utstyr med leverandøren
av dette. Det må også stilles til disposisjon opplyst, låsbart og tørt
lagerrum for utstyret, samt benkeplass og annen arbeidsplass,
likesom nødvendig og forefindendes verkstedutstyr må stilles til
disposisjon.

     10. Sitteplasser. Vognen utstyres med enkeltseter eller dobbeltseter av
stålrørstypen, trukket med ekte lær eller med “Roco” bilplysj. Setene
skal være fjærstoppet eller av svampegummi. Rørene forkromes.

     11. Dørene skal være av foldetypen og utføres med jernramme, utvendig
bekledt med aluminiumsplate  og innvendig med masonitt. Alt listverk
av teak. Dørene skal være luftbetjente.

     12. Alt innvendig synlig jern males med lakkfarve. Taket strykes med
emaljelakk i halvmatt utførelse. Utvendig sprøitelakkeres vognen på
beste håndværksmessige måte. Farveprøve må godkjennes og liste
over de beskyttede nummerfarver avgis.
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     13. Diverse utstyr. I fronten anbringes navnegardin av standard type med
lys bak, som påmales navner etter senere oppgave. Askebegere,
brannslukningsapparat, hyller etc. for betjeningens effekter, to kraftige
vinduspussere, duggvifte, alt. Frontglassoppussning, skilter i
fornødent antall med senere angitt tekst, håntak (ompresset med
stabilitt) og annet brukelig utstyr anskaffes og monteres av
leverandøren.

     14. Bestilleren har når som helst rett til selv eller ved sin representant å
besiktige arbeide i verkstedet og foreta prøver. Spesielle prøver
vedrørende sveiseforbindelsene kan også foretas. Leverandøren må
følge alle påbud som gis av myndighetene med hensyn til utstyr og
arbeidets utførelse.

             Trådbusskarosseri
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Årsmøte

Rutebilhistorisk forening Avd. Rogaland

28 mars 2009   Kl 12.00 på Flotmyr , Haugesund.

Svein ønsket alle 14 medlemmene som var møtt frem velkomne.

Møteleder : Svein Emil Stueland
Referent : Liv Mari Kjerstad
Underskrive protokollen : Hanne Mæland Strand og Gudvin Dueland

Godkjenne innkallingen: Godkjent.

Liv Mari leste årsmeldingen, der var det ingen innvendinger.

Regnskapet ble godkjent (bare noen bokstaver skal bytte plass, er rettet.)
(Det ble vedtatt at i senere regnskap skal det være et underregnskap på hver buss,
slik at vi kan se hvor mye som faktisk blir brukt på hver buss.)

Det var ingen innkomne forslag.

VALG

LEDER Olav Svandal valgt for 2 år
SEKRETÆR Liv Mari Kjerstad ikke på valg
KASSERER John Helge Svandal valgt for 2 år
STYREMEDLEM Olav Lande valgt for 2 år
STYREMEDLEM Øyvind T. Gilja ikke på valg
VARAMEDLEM Odd Terje Gundersen valgt for 2 år

REVISOR Egil Ødegård valgt for 1 år

VALGKOMMITE: Einar Tollefsen, Svein Emil Stueland og Magnus Norland.

Styret konstituerer seg selv, dvs velger seg en nestleder, som fortrinnsvis er på andre
siden av fjorden i forhold til leder.
Olav takket for tilliten og takket Svein for et utrettelig arbeid gjennom mange år.

Møtet slutt kl 13.15
Ref  Liv Mari Kjerstad

Gudvin Dueland Hanne Mæland Strand
Sign sign



19

Brev fra leserne!

Kjære rutebussen                                                               29.03.2009

Jeg melde meg inn i foreningen, i fra før var jeg medlem i jernbaneklubben
og hurtigruteklubb m.fl.

I går var jeg med dere på tur med Kystbussen tur-retur Haugesund, og det
var flott og en opplevelse for meg og det var spesielt at bussturen var gratis,
for oss medlemmer.
I Haugesund var det årsmøte for RHF avd. Der var det  møte først, og etterpå
var det pizza som Kystbussen spanderte for oss.
Jeg ble kjent med nye medlemmer mens jeg var i årsmøte, som var på
rutebilstasjonen i Haugesund.
Jeg pleier å ta en tur med Tauferja av og til for eksempel. Men nå prøver jeg
å ta Kystbussen av og til, også tog.
Det var strålende sol i Haugesund og overskyet, når vi kom hjem.
Jeg har vært interessert i samferdsels historie og det som skjer i dag, i
mange år.

Helga M. Hamre
Bryne



20

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.
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

Fleire fekk etter kvart arbeidet sitt knytta til ulike former for biltransport.
Torfinn Fuglestad var ein av dei, men Johan K. Vasbø var fyrst ute i

Bjerkreim når det galt  vare- og persontransport. Han etablerte Vikeså
Automobilselskap A/S på Vikeså i 1916 og kjøpte fyrste bussen i 1928.
Bussen gjekk i rute mellom Egersund, Sandnes og Stavanger og vart kalla
“Glass-skåpet” på folkemunne. Dette bilete vart teke då sangkoret “Ljom” frå
Egersund var på tur til Stockholm i 1933.

Foto: Sjåføren, Johan K. Vasbø.

Kilde: Bjerkreimsboka.
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Terminliste 2009

11111. august. august. august. august. august
Vestlandstreffet.Gammelbilens Venner som i 2009
feirer 35 år har gleden av å invitere til årets
Vestlandstreff. Løpet er i år lagt til Mosterøy og
Rennesøy.

14.-16. august14.-16. august14.-16. august14.-16. august14.-16. august
Havnedagene i Haugesund.
Olav Svandal kjører turer med Dodgen.

20. september20. september20. september20. september20. september
Medlemstur til Tore`s Temposamling på Vikeså.
Se info side 10 og 11.

24.-25. oktober24.-25. oktober24.-25. oktober24.-25. oktober24.-25. oktober
Hobby og Modellmesse i Vollhallen på Voll.
Vi blir med og representerer vår klubb.
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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


