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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

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

Teknisk data på forsidefoto i nr. 26.
Eier: Trygve Berge, Sviland
Registrert: 1947
Regnr: L-13511
Merke: Chevrolet
Chassinr: XBPX3256
Antall sittepl: 24+ sjåfør
Karosseri: Ukjent



3

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

Kontortid Biblioteket
på Flotmyr:
Tirsdager kl. 10-15.
Olav Svandal
Gudvin Dueland

Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes

   Nr.27   2010. 9 årgang                februar

   Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind.

Nye medlemmer siden sist:

2852 Alexander Tjøsvoll 4200 Sauda
2853 Magnhild Urtegård 4312 Sandnes
2883 Daniel F. Frøyland 5574 Skjold
2904 Helge Langvik 4050 Sola

 
 

Se tekniskdata på L-13511 på side 2.

Sola skinner, snøen smelter og våren er i anmarsj.
       For oss som driver med gamle busser er dette
det vi har sett fram til i hele vinter. Noen har skrudd
og mekket for harde livet for å bli ferdig til Fagernes,
mens andre har tatt livet med ro.
 Noen av dere lurte sikkert på hvor det ble av
julenummeret av bladet, på grunn av manglende stoff
til bladet så vi oss nødt til å la det ligge og heller gi
det ut på ny året. Vi ser oss også nødt til å redusere
utgivelsene av Rutebussen fra 4 til 2 nr. i året grunnet
økonomien.
På Soma er L-25627 klar for lakkering, og vi har meldt
den på til treffet på Fagernes.
 Høle & Forsand Billag A/S med fargeskjema mørk
grønn og krem gull blir å se på veien torsdag 13. mai
på vei til Fagernes via Haugesund.
Har du som medlem lyst å være med?

Ta kontakt med Leder Olav Svandal.
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Lederen har ordet...

Hilsen Olav

Hallo medlemmer!

Første utgave av Rutebussen for dette
år er ute hos dere lesere. Håper dere

fortsatt synes det er kjekt å få det i
postkassen. På siste styremøte ble det
bestemt at bladet skal utgis 2 ganger i
året i stedet for 4. Dette har sin grunn i
at økonomien er som den er.
Det kan også ha sin positive side med
tanke på at bladet kan bli mer kompakt
med mer forskjellig stoff.
Det nærmer seg årets høydepunkt, som
denne gangen skal arrangeres i Valdres
traktene nærmere bestemt på Fagernes.
Vi stiller i år med L-25627. Vi håper
Høle & Forsand er ferdig nylakkert i
mørke grønn og krem gul, slik bussen
var i 1968. Vi rekner med å kjøre opp til
Fagernes Kristi himmelfartsdag 13. mai
på morgen kvisten en gang. Tidspunkt
ikke fastsatt. Hvis noen av dere med-
lemmer synes dette høres kjekt ut og har
lyst å være med på reisen, skal dere ta
kontakt med meg.
Dodgen L-9162 og Nedstrandsruta L-9500
blir hjemma denne gang.

På Soma jobbes det på spreng for å få
Høle bussen ferdig til treffet. Så litt om
biblioteket på Flotmyr, Gudvin og jeg har
kontortid her hver tirsdag fra kl. 10.00 til
kl. 15.00. Da er dere alle velkomne til en
hyggelig buss prat og for å se i det
verdifulle arkivet til biblioteket. Her er det
mange sjeldenheter som ikke lenger er
å få tak i.
Så litt om 13. mars, da er det tid for års-
møte som holdes på
T. Stangeland sitt nybygg på Soma
naboen til Soma garasjen. Håper dere
alle har tid og anledning til å komme.
Det blir også tid til omvisning i buss
garasjen.
Vi prøver oss med en medlemstur lørdag
den 17. april. Turen denne gang er lagt
til Tau og besøk hos Østerhus Buss.
Vi reiser kl. 10.00 med Tau ferga fra
Stavanger.
Se for øvrig terminlista
for mer informasjon.

Med disse få ord ønsker jeg dere en riktig
god vår…
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Informasjon til forsidefoto:
MADLANDS TURBILER

Da det nærmer seg landsmøte og veteranbusstreff, passet det godt å
vise noen gamle bilder med lokal turbuss på tur til Fagernes.

Bildene viser en og samme buss fra Madlands Turbiler på tur til Valdres
og Fagernes. Årstallet er ukjent, men jeg kan tenke meg at det er på 50
tallet en gang.
Bilde nedenfor viser bussen med passasjerer ved Leira Pensjonat på
Fagernes.

Bussen på bilde er en Bedford tilhørene Madlands Turbiler. Mer teknisk
data på bussen vet jeg ikke.
Tror nummerskiltet viser L-15686 TURVOGN.

Er det noen av dere leser som vet noe mer om bussen, er det bare å ta
kontakt med redaksjonen.
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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. 140.-
kommer i tillegg.
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Hei alle medlemmer i Rutebilhistorisk
Forening avd. Rogaland.

Styret ønsker å starte et lotteri for å styrke økonomien vår.
Spesielt med tanke på Høle & Forsand bussen, denne må

lakkeres og den skal til EU kontroll + at den må registreres.
Utenom bussen behøver vi penger til husleia på Soma og til
“Biblioteket” vårt i Haugesund.(her håper vi på litt sponsing fra
hovedforeningen).

For å få dette til er vi helt avhengig av at hvert enkelt medlem gjør
en liten innsats. Vi håper at årsmøtet gir oss en fullmakt til å sende
ut en loddbok på 40 lodd til hvert medlem.
Med en utsalgspris på 5.- kr loddet. (Sum pr loddbok 200.-)
Denne summen settes inn på kontoen og loddboka sendes i
returkonvolutten,
som vi håper dere kan frankere og sende tilbake til oss.

Som dere ser er det ingen stor sum vi vil at dere skal selge for
hver og en, men mange bekker små……blir noe stort til slutt.

Gevinstliste blir lagt ved (trygt på loddboka).

Men som skrevet,
dette blir ikke gjort før vi får årsmøte med på det.

Hilsen Styret i
RHF avd. Rogaland
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Lørdag 5. september hoppet vi på
bussen på Lillehammer og satte

kursen mot Sverige og vår første over-
natting i Karlstad. Etter en god frokost
reiste vi til Eskilstuna og besøkte Munk-
tellmusseet. Her ble blandt annet de
kjente Bolinder-Munktell BM traktorer
laget. I mai 1950 overtok Volvo prod-
uksjonen og navnet ble BM Volvo, mens
på 70 tallet endret Volvo navnet til Volvo
BM, og senere til Volvo BM AB. Etter en
flott omvisning på museet gikk turen
videre til Mariefred, en liten koselig by.
Byen er kjent for sitt gamle veteran damp
tog som fortsatt går turer. Vi måtte
selvfølgelig være med en tur med dette
flotte toget. Det er her i Mariefred tv serien
Fagervik er spillt inn. Etter å ha fått i oss
litt mat satte vi kursen mot Stockholm.
Vi skulle sjekke inn på Viking Line
terminalen kl. 18.30, men siden vi var
tidlig ute fikk vi med oss en flott guidet
tur i byen Stockholm. Overfarten til
Finland gikk fint, vi samlet oss til buffè i
restauranten på fergen. Her var det bare
å forsyne seg med det meste av både
drikke, mat og dessert. Nå var det bare
å slappe av.
Mandag 7. september kl.07.30 (finsk tid)
ankom vi Åbo. Vi reiste straks opp til Rica

Hotell for å spise frokost. Etter dette ble
det tid til en liten sightseeing før vi reiste
til buss fabrikken Carrus-Delta. Her fikk
vi en interessant omvisning i hvordan
karosseriene ble bygget. På utsiden av
fabrikken sto chassisene av merke Volvo
på rekke og rad.
De fleste av bussene til  Nor-way
bussekpress ble bygget her. Etter å ha
brukt et par timer her reiste vi videre mot
Tammerfors, men før vi kom så langt
måtte vi innom en plass ved navn
Nuutajærvi kjent for glassverk og
veteranbusser. Her var det en kar som
samlet på gamle busser av ymse slag.
Tammerfors var en flott by med mye
gammel arkitektur. Her fikk vi tid til å både
handle og spise. Kl. 19.00 ankom vi Lahti
og Sokos Hotell Seurahoune. Etter en
lang reise ble det en god middag på
hotellet.
Tirsdag 8. september, de fleste av
gjengen reiste til Lahden Autokori og
Kiitokori på bedriftsbesøk, mens vi andre
ble igjen i byen og tok livet med ro med å
utforske byen. Fikk blant annet besøkt
det kjente Radiomuseet. Lahti var jo en
kjent radiostasjon i gamledager.

På tur med RHF til Finland
5.-12. september 2009
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Onsdag 9. september reiste vi fra Lahti
med kurs for Helsingfors. Vi måtte besøke
ski og hopp anlegget i Lahti før vi forlot
byen. Neste stopp er Mobilia, Finlands
veimuseum. Her fikk vi omvisning i
lageret som har en stor samling av
forskjellige kjøretøy. Lageret var stengt
for omvisning, det var ikke en del av
museet. Vi var bare heldige å fikk en
omvisning. Det var trangt om plassen så
det ble litt vanskelig å ta bilde. Det var
litt enklere på selve museet. Her var det
selvsagt mulig å handle diverse nostal-
giske gjenstander, modellbiler, skilt og
lignende. Etter en god lunsj reiste vi til
Ittala og besøkte glassbruket med butikk
og en sjokoladefabrikk. Det ble for det
meste handlet i sjokoladefabrikken for her
var det mye godt.
Ankom Helsingfors kl. 19.00 og fikk oss
en liten rundtur i byen før innsjekk på

Sokos Hotell Presidentti. Middag ble
servert kl: 20.00.
Torsdag 10. september. Etter en god
frokost tar vi oss en tur ut på byen. Vi
fant oss en liten kafé hvor det gikk an å
sitte ute, her ble det tid til litt kort skriving.
Etter å ha sjekket ut fra hotellet besøkte
vi Sporveismuseet. Et lite museum, som
fikk fortalt sin historie. Fikk også besøkt
Sibeliusparken og Tempelplassens kirke.
Reiste fra Helsingfors kl.17.00 med
retning Stockholm. Etter en god buffè ble
det tid til å utforske skipet med hand-
legater med mer. Var også oppe på dekk
og fikk tatt mange flotte bilder av solned-
gangen. Havet var så flatt som det kan
bli, så vi fikk en god overfart. Vi
gikk vi opp på dekk og nøyt den flotte
skjærgården vi seilte gjennom før vi
ankom Stockholm kl. 09.15 fredag 11.
september. fortsetter side 12
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Neste stopp ble Ørebro, her hoppet vi av,
mens resten av reisefølge satte kursen
videre mot Norge. Vår reiseleder på turen
Kåre Karlsen, Liv Mari og jeg skulle være
med på Tunga Rallyt i Sødertalje.
Et rebusløp for tunge veterankjøretøy.
Starten var på området til Scania
fabrikken. På Ørebro ventet vi på Jens
Skoug med en gjeng fra Lillehammer.
Disse kom med en veteranbuss, en Volvo
1959 som skulle være med på løpet.
Lørdag 12. september var vi klar på
oppstillingsplassen. Vi fikk oss en flott

tur rundt omkring i de Svenske skogar.
Det var mye flott å se på av gamle
lastebiler og busser. Bussen fikk diplom
og pokal for god innsatts, tror vi kom på
en 10. plass. Hadde planlagt å besøke
Scania museet etter løpet, men dessverre
så var det stengt på grunn av oppussing.
Vi reiste da til Ørebro og overnattet på
Hotell. Søndag 13. september reiste vi
til Chalottenberg ved grensen. Her
stoppet vi for å få oss noe å spise og
selvfølgelig handle.
Ankom Lillehammer ca kl. 19.00.

Bilder fra Tunga Rallyt i Sverige og
 Biri bussen som vi var med.

Alle foto Øyvind T. Gilja
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ÅRSMØTE 2010

Alle medlemmer i RHF avd.
Rogaland inviteres til årsmøte:

Sted:  T.Stangeland sitt nybygg på Soma.
Nabobygget til Somagarasjen.

Tid:  13. mars kl. 18:00

Dagsorden:

Eventuelle saker til årsmøtet må leveres innen 27. februar
 til styret v/formann.

Vel møtt!

1. Åpning.
2. Valg av møteleder, referent og

2 medlemmer til underskriving av møtebok.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Innkomne saker.
7.    Valg.
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ÅRSMELDING 2009

STYRET OG ANDRE TILLITSVERV

LEDER: Olav Svandal Valgt for 1 år
KASSERER: John Helge Svandal Valgt for 2 år
SEKRETÆR: Liv Mari Kjerstad Valgt for 1 år
STYREMEDLEM: Olav Lande Valgt for 2 år
STYREMEDLEM: Øyvind T. Gilja Valgt for 1 år
VARAMEDLEM: Odd Terje Gundersen Valgt for 2 år

REVISOR: Egil Ødegård Valgt for 1 år

VALGKOMITE: Einar Tollefsen
Svein Emil Stueland
Magnus Norland

MEDLEMMER:
Vi var pr. 31.12. 2009 :  174 medlemmer i avdelingen vår.

Møter og aktiviteter
Det har i løpet av året 2009 vært avholdt 1 medlemsmøte, årsmøte og 5 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt den 28 mars på Flotmyr i Haugesund.

Landsmøtet
Landsmøtet 2009 var dette året lagt til Bergen og ble avholdt 21 - 24 mai. Haugesund
Turistbiler s buss Dodge Kew L – 9162, Nedstrandsruta L-9500 og Høle & Forsand s
L – 25627 var påmeldt til utstillingen, dessverre fikk vi den ikke ferdig i tide. Liv Mari
Kjerstad, Øyvind T. Gilja, Olav Svandal, Olav Lande, Gudvin Dueland og Svein Emil
Stueland var med på tur. Liv Mari Kjerstad og Svein Emil Stueland tok snarveien med
fly for å være med på styremøter i forkant av Landsmøtet.

Restaureringsarbeid
Vi har også i år arbeidet i garasjen som vi leier på Soma, der har det vært en jevn
aktivitet i hele år. Det blir litt mindre der på vinteren fordi det er litt kaldt der, men vi
holder ut.
Det har blitt arbeidet jevnt og trutt med Høle & Forsand bussen og vi har et håp om at
den skal være med oss på tur til Fagernes. Den er nå nesten ferdig sveist under,
sandblåst og understellsbehandlet.
Vi har i hele høst sparklet og pusset slik at den kan bli ferdig til lakkering. Vi har fått
tilbud på lakkering hos T. Stangeland og jobber hardt for å bli ferdig. Det har til tider
vært veldig kaldt i garasjen slik at sparklingen har gått litt trått, men ….Bakruta er også
tatt ut slik at vi fikk tatt en ordentlig rengjøring av kanten, det var litt rufsete der.
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Møter
Vi har i året som gikk avholdt årsmøte, samt at vi har forsøkt å ha medlemsmøte, vi har
gjennomført 5 styremøter, noen på hver side av fjorden. Medlemsturen vi forsøkte å
arrangere i høst var det kun en person som meldte seg på. Det var dessverre noen for få
til å gjennomføre den så vi måtte avlyse.

Nordsiden av fjorden
Havnedagene gikk også i år av stabelen, været var flott de dagene i år som i fjor. Vi var
representert med
A/L Haugesund Turistbiler og stod strategisk plassert  i forhold til de som skulle ned
til kaia og kikke på skutene som lå der. Det var en rimelig god respons på at bussen
stod der. Det ble også arrangert 3 turer som en liten utflukt med Dodgen og det var
ganske populært. Vi får tenke på noe til neste år og se om vi kan lage litt mer blest om
denne formen for arrangement.

Biblioteket til RHF er nå i  Haugesund, dette har Gudvin holdt på med og satt i system,
alt er lagt inn på data og klart til utlån.

Sørsiden av fjorden
Det har også i år vært drevet dugnad med oppsetting av rutetabeller og nye
ruteholdere ute i distriktet her rundt Stavanger / Sandnes. Ellers er det i all
vesentlighet dugnad på Soma det er blitt. Dessverre ingen inntektsgivende oppdrag
eller utstillinger.

Hobby og Modellmesse
Vi var også i år til stede på Voll og messen der. Det var dessverre ikke så mange som
kunne være med å sitte vakt og snakke med besøkende.
Denne messen gir oss bestandig et lite overskudd i kassen ved helgens ende. Håper
flere kan tenke seg å være med neste gang. Kjekt er det i allefall å være der og se hva
andre klubber og organisasjoner driver med.

Leieavtale Soma
Vi har også i 2009 hatt en avtale med Forsvarsbygg/ Skifte Eiendom om leie av
garasjeanlegget på Soma. Det ser ut til at dette leieforholdt kan vare ved i 2010, men vi
får se.

Økonomi
Økonomien vår kunne vært bedre, det er faktisk slik at vi oftere enn før får purringer på
regningene våre. Dette henger sammen med at vi ikke har så mye penger på konto og
derfor ikke kan betale for oss. Vi håper at neste år kan bli litt bedre, vi bør satse på tavle
dugnad for Kolumbus og ellers være villige til å ta noen dugnader.

Vennlig hilsen
Liv Mari
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Utover i 1920-årene ble det gang på gang pekt på betimeligheten av å få etablert
bilrute mellom Stavanger og Sandnes. Til tross for de noe pinaktige tider som

avløste de gylne jobbår, var det atskillig byggevirksomhet, ikke minst i området
langs riksveien mellom de to byer, og kravet om å få en supplerende trafikk til den
lokalbanen kunne tilby, ble stadig sterke. Etter lange og grundige overveielser ble
det vedtatt at Statsbanene skulle sette opp en bilrute på denne strekningen. I 1927
gikk man til innkjøp av tre “omnibusser” som det hette den gang. Ordet er hentet fra
latinen og betyr rett og slett “for alle”. Ord som blir flittig brukt, blir ofte slitt og
rundes av. I dette tilfelle kom det til å gå ut over selve hovedordet, “omnis” som betyr
“alle”. Bare endelsen “bus”, som i denne forbindelse betyr “for”, ble hengende igjen.
 Det var nok dem som korset seg, da det ble kunngjort at prøveturen til den nye
ruten skulle finne sted fredag 13. januar 1928. Gammel overtro tilsa at man burde
unngå å starte noe nytt på fredager – det ville aldri gi noe godt resultat. Og når
fredagen ovenikjøpet inntraff på den 13., da var det jo ekstra ille. Tallet 13 hadde ord
på seg for å være et ulykkestall. Så her, mente man, hadde sannelig Statsbanene
utfordret skjebnen.
 Ikke desto mindre ble prøveturen avviklet etter programmet.
Bl.a. var kommunale autoriteter fra Stavanger, Sandnes og Høyland med på turen,
og de var svært begeistret både for farten – man brukte 40 minutter på turen – og
over de komfortable vogner. Ved den frokost Statsbanene gav for gjestene på Hotell
Sverre i Sandnes, manglet det da heller ikke på lovord.
 Det var distriktsjef Eide som tok initiativet til bildriften. Maskininspektør Sverre
Rasmussen ledet fra starten av bilrutene og verksmester Bjarne Hognestad stod for
vedlikeholdet av materiellet. Det ble kjøpt inn tre busser, levert av Strømmen Mek.
Verksted. Chassiet var Amerikansk, av merke ACF.  Aksel Gundersen og John
Moen, Stavanger og Nils Oftedal, Ålgård, var de første sjåfører.
 Den regulære trafikk begynte 14. januar, og ruten ble straks populær. Det kjøres
daglig ti turer hver vei, men trafikken økte på slik at man allerede etter en måneds
drift måtte utvide med tre avganger hver vei. I dag kjøres det 60 turer hver vei.
 I 1930 ble Jæren trukket inn i rutenettet. Det startet med to ruter – en til Klepp og
en til Nærbø. Siden er nye ruter kommet til. Nå er hele distriktet sørover til Moi
dekket med i alt 65 busser, og de frakter daglig ca. 10.000 passasjerer. I tillegg
kommer 35 skoleruter som daglig kjører ca. 1500 elever. Foruten passasjer-rutene
har man gods-seksjonen med 45 lastebiler.

NSB‘s bilruter gjennom 50 år
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Bilrutene har et personale på 165, derav 130 sjåfører. Den første driftsbestyrer var
Gunvald Eielsen. Han ble i 1960 avløst av Leif Knudsen, som i dag er disponent.

Verksmester Bjarne Hognestad sluttet av i 1966. Harry Lundell avløste ham.
 De tre første bussene var uvanlig slitesterke, forteller Bjarne Hognestad. En av dem
ble utskiftet i 1946, men de to andre holdt det gående like til 1949.
 Da vi så begynte med turer på Jæren, måtte vi få smalere busser. Det var ellers så
som så å kjøre buss på grusveiene der. Smale var de, og kantene var så dårlige at
det hendte bussene gled utfor. Da måtte vi ty til kranbiler som militæret disponerte.
Langs de fleste veier var det steingjerder, og i rennedrevs-bolker laget snøen svære
fenner. Brøytingen var ikke så godt organisert som den er nå, så det var ikke lett å
holde rutene. Og så var det teleløsningen. Når den satte inn, måtte vi innstille ruten
Orre – Vik f. eks.
 Da det ble totalisator-spill på Forus Travbane, ble det så enorm pågang hver gang
det var travdag at vi måtte sette opp ekstraavganger.
Krigsårene bød på atskillige problemer. Bl.a. var det vrient å skaffe reservedeler til
bussene. Veivlagre f. eks. måtte vi støpe og dreie selv. Olje var mangelvare, og den
vi fikk var av tvilsom kvalitet. Heldigvis hadde vi ved verkstedet et bittelite amerikansk
raffineri, og det gjorde svært god nytte.
 Og så var det knotten som skulle brukes til drivstoff. Det manglet ikke på leverandører,
men det gikk en tid før de vennet seg til at vi måtte ha den skikkelig tørket.
Matmangelen gjorde seg mer og mer gjeldende, og gleden hos mange byfolk var
stor, da vi satte inn en stor buss på Jæren som gikk fra Stavanger utpå ettermiddagen
og kom tilbake utpå kvelden. Den var alltid fullsatt av folk som oppsøkte slektninger
og kjente for å få kjærkomne tilskudd til det dagligebrød. “Hamstrebussen” ble den
kalt, og pussig nok var det svært sjelden at det såkalte “statspoliti” foretok rassiaer
der sier Bjarne Hognestad.

Fortsetter side 18
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Karmøyruta startet i 1925. Under første verdenskrig hadde Haugesunderne ivret
for å få en jernbane mellom Skudeneshavn og Haugesund. Den planen ble det

aldri noe av, men NSB gikk med på at det i stedetfor skulle opprettes en bilrute, og
den ble da også i mange år kalt “Karmøybanen”. Det ble anskaffet tre spesialbygde
personbusser, og de var ovenikjøpet utstyrt med elektrisk lys og oppvarming – noe
som var sensasjonelt den gang. Sprit og trekull var drivstoff.
 Også i godssektoren var ruta forut for sin tid. Det ble anskaffet to tre –tonns lastebiler
og tre åpne og en lukket tilhenger. Den lukkede tilhenger skulle brukes til postføring.
Synderlig tiltro til slike nymotens transportmidler syntes ikke Postverket å ha, for
postkontrakten inneholder en passus om at det “som reserve må holdes hest og
kjerre”.
 I dag har ruta 34 busser, 31 godsbiler og 22 tilhengere. Personalet utgjør 106
tjenestemenn – av dem er 85 sjåfører. Personrutene dekker hele karmøy.
Godsrutene kjører Haugesund – Oslo, Odda – Oslo og Haugesund – Stavanger –
Sandnes. Disponent for Karmøyruta er Harald Tørring.
 I 1973 ble Karmøyruta innordnet i Stavanger distrikts administrasjon, slik den hadde
vært det de tre første år i sin historie.

Kilde:
Fra boken jernbanen 100 år 1878 – 1978.

NSB Bilruter
Stavanger

50 år.

Av Ingvar Molaug.

NSB med rutedrift på Karmøy frå 1925. Tidleg ute med boggiedrift.
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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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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.

Dagen for Monte Carlo-løpet er blitt noe
av en lokal festdag for folkene borte på
Moi. Løpet er stående samtaleemne
måneder i forveien, og når så dagen
oprinner, arbeides det svært lite i bygden,
fabrikkene stenger og ingen går på skole
den dagen.
 Da går vandringen mot Tronåsen hvor de
leirer sig i svingene og spent venter på at
den første bilen skal vise sig nede
på flaten.
 Men ikke bare Moi-folk, - også andre
steder fra strømmer det folk til åsen, og
lørdag var kanskje til strømningen større
enn noen gang før. Fra Stavanger kom 2
full-lastede solskinnsbusser utenom en
lang rekke privatbiler med interesserte.

For 75 år siden - 22. januar 1935

Monte Carlo-løpet

Skien: Det er nu avsagt dom i en
erstatningssak mot en rutebilchaffør
med flere og forsikringsselskapet
Norske Alliance. Saken var anlagt av en
arbeider.
Han var nyttårsaften 1931 blitt anvist
plass på stigbrettet, da det ikke var plass
i bilen. Mannen blev imidlertid truffet av
en gren. Han falt av og blev skadet i
hodet. Lægen mener at han aldri vil bli
helt bra. Arbeideren blev tilkjent 10,412
kroner i erstatning.
Det var nedlagt påstand om en
erstatning på 40,000 kroner.

For 75 år siden - 14. november 1933

Rutebilen var full
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

Solborg elver på tur til Moi søndag 24. mars 1959.
Etter mye fram og tilbake har jeg kommet fram til at dette må

være en av bussene til selskapet: Turistbilene-Stavanger.
Hvilket merke og hvem som har bygget bussen er ukjent for meg.

Er det noen av dere lesere som kan bidra med informasjon
og eventuelt bilde av bussen?

Ta kontakt med redaksjonen...
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Terminliste 2010

 

13. mars13. mars13. mars13. mars13. mars
Årsmøte hos T. Stangeland på Soma.
Se info side 13.

17. april17. april17. april17. april17. april
Medlemsmøte med tur til Tau og besøk hos
Østerhusbuss.
Avgang kl. 10.00 med Tau ferga fra Stavanger.
Påmelding til Leder Olav Svandal. innen 10. april.

13.-16. mai13.-16. mai13.-16. mai13.-16. mai13.-16. mai
Landsmøte og det 22. veteranbusstreff på
Fagernes.

11.-13. juni11.-13. juni11.-13. juni11.-13. juni11.-13. juni
Arrangement i vågen i Sandnes. I samarbeid med
Tempo klubben i anledning Sandnes 150 år.
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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


