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B-Post 

Leie av White Super Power 1948  veteranbuss med sjåfør? 
 

   Ta kontakt med Ernst Arve Stangeland på telefon 975 62 666 el. 
   privat 51 67 38 37. 

Returadresse: 
Rutebilhistorisk Forening 
Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 

 1  

Nr. 2 - 2003 Mai 2. årgang / 5. utgivelse 
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Medlemsblad for Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland 

Fra Jernbanestasjonen i Stavanger for noen år siden. Foto: Utlånt av Olav Svandal. 
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Telefon      
51 53 80 83 
 
Direkte 
982 95 666 

Transporten 
Stavanger, Forus 
 
Direkte telefon 
51 51 13 73 

AVGANG HVER 
 

2. TIME 
TIL 

HAUGESUND 
BERGEN 

 

 

Alf Jan Sjursen 
Tankbiltransport 

 
Mobil: 950 36 922 51 81 16 50 

Assistance: 22 32 17 00 

 

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

Neste utgave av Rutebussen kommer høsten 2003 
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TERMINLISTE FOR JUNI-SEPT. 2002 

Husk Hønsehuset på torsdags -kveldene !! 

29.—31. Mai 2003, Veteranbusstreff i Førde 
Også i år reiser vi på veteranbusstreff, denne gangen til Førde. Vi plan-
legger avreisen onsdag ettermiddag med retur søndag. Ta kontakt med 
Svein Stueland eller Liv Mari Kjerstad hvis du har lyst å bli med. 
 
20.- 21. Juni, Prikkedagen i Haugesund / Slusedagen i Skjolda-
straumen 
I skrivende stund har vi ikke bestemt os for om vi skal delta på Prikke-
dagen. Olav har et tett program denne helgen, men hvis noen av med-
lemmene fra Haugalandet vil påta seg og stille på stand, blir disse gla-
delig mottatt hos Olav… 
 
Nedtrandsbussen går til Skjoldastraumen lørdag 21. juni fra Hauge-
sund med avgang ca. 10.00 med retur rundt klokken 14.00. Ønsker du 
å være med på turen, ta kontakt med Olav. Telefonnummer finner du 
på side 3. 
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RUTEBUSSEN 
Redaktør 

Tore Jan Ø. Hanssen 
Telefon: 51 97 87 63 

E-post: torejanh@online.no 
———————————- 

Styret i RHF avd. Rogaland 
 

Leder 
Svein Emil Stueland 
Tlf. privat: 51 56 70 32 
Mobil:        924 12 966 
 
Kasserer 
Petter Eiane 
Tlf. privat: 51 52 98 47 
Mobil:       907 77 436 
 
Sekretær 
Liv Mari Kjerstad 
 
Mobil:       481 40 090 
E-post: lmkj@online.no 
 
Styremedlem 
Olav Svandal 
Tlf. privat: 52 72 87 45 
Mobil:       456 01 573 
 
Styremedlem 
Johnny Bergly 
Tlf. privat: 51 72 31 88 
Mobil:        905 83 160 
 
Varamedlem 
Sigmund Sande 
Tlf. privat: 51 41 91 19 
———————————–- 
Postadresse: 
RHF Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
—————————————- 
Bankgiro: 3206 05 08185 

 

Nr. 2 –2003                     Mai                     2. Årgang 
 
Årets høydepunkt står for tur; Veteranbusstreff i Før-
de. Vi håper dere har anledning til å ta turen opp sam-
men med oss.  Skulle det vær noen som ikke har be-
stilt overnatting enda, ta kontakt med Liv Mari eller 
Svein, så skal vi se om det ikke er en mulighet enda. 
 
Medlemstallet vokser jevnt og trutt, og i skrivende 
stund har undertegnede registrert 151 medlemmer. 
Det er kjekt at interessen for rutebilen er så stor her i 
Rogaland, menn for all del; det er plass til enda flere. 
 
 
Hvis det er noen som sitter inne med artikler, bilder 
eller annet som kan brukes i Rutebussen, så ikke nøl 
med å ta kontakt. 
 
 
 
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en 
riktig god sommer! 
 
 
 

�����	
��

Nye Medlemmer siden sist: 
 
2097 Ingolf Ibenhart Benjaminsen, Sandnes 
2113 John Spidsø, Haugesund 
 
 
 
Vi ønsker dere velkommen til RHF avd. Roga-
land ! 
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Lederen 
 
 
God dag kjære leser og medlem i det gode lag, -RHF.  
 
Siden forrige nummer av ”Rutebussen” som ble gitt ut like før vårt års-
møte, -er det blitt vår. Vi er alt langt inne i mai måneden og med alt som 
det bringer med seg. Mai og til dels Juni er alltid en travel tid for de ihu-
ga RHFere,  -de som skal av sted til det helt spesielle, nemlig årsmøte –
og veteranbussutstilling. Alle kjenner selvsagt til at det foregår i Førde i 
Sunnfjord og dit drar en liten flokk fra lokalavdelingen her hos oss og 
som i fjor, vi kjører med vår (foreningens) eneste representasjonsbil, L-
9500 –rutebilen som i sin tid ble registrert på Nedstrandruta/ Baustad og 
senere innom en tid hos Haugaland Billag. Litt ekstra dette året er at vi 
under oppholdet i Førde, også skal presentere neste års arr.sted, nemlig 
Haugesund. –Det blir 20. –22.05.04  
 
 
Ellers så rusler det og går på ”normalen” ute på Ganddal, -på hønsahuset, 
men vi gjentar så gjerne; har du en torsdagskveld til overs, ta en tur inn-
om fordi vi har alltid litt småting i kaffepausen. I skrivende stund har vi 
ikke laget noe vårprogram. I fjor var vi den siste arr.dagen på Jærdagen 
samt at vi deltok på ”Prikkedagen” i Haugesund. I år faller Jærdagen inn 
sammen med RHFs årsmøte i Førde, dermed blir vi trolig ikke represen-
tert på Bryne. ”Prikkedagen” er den 20.06. og dette får vi avklare på en 
eller annen måte med våre medlemmer på Haugalandet.  
 
 
 
..…uansett om du har det travelt med restaurering av veteranbil og buss, 
er flittig leser av Rutebil og denne lokale utgaven av et medlemsblad, 
graver i hagen, maler huset, bygger hytte eller pusser på båten  
 
–ha en kjempefin sommer.  
 
 
Hilsen Svein  
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Annonser og stoff til Rutebussen 
 
Jeg føler igjen for å be om hjelp til å skaffe annonser til Rutebussen. Vi 
opererer med svært rimelige priser, så det skulle ikke være problem å 
skaffe flere annonser. Målet er at bladet skal bære seg selv, og helst at vi 
får igjen litt penger i kassen også. Møringene som også har et lokalt med-
lemsblad, har etter hvert fått en stabil kontakt med sponsorer. Vi kan vel 
ikke være dårligere enn dem??? 
 
For priser og informasjon, ta kontakt med Tore Jan, telefonnummer og E-
postadresse finner du på side 3 i bladet. 
 
Ellers trenger jeg sårt artikler/bilder som kan brukes i bladet. Skal jeg 
kunne forsette med Rutebussen,  håper jeg det er noen som kan bidra 
med noe her, stort eller smått. Alt mottas med stor takk! 
 
Tore Jan 
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(Fortsatt fra side 19) 

rolig vår, men vi håper å kunne få 
til aktiviteter til høsten som kan 
være av interesse for både store og 
små. 
 
 

 
Ellers vil vi med dette ønske alle 
en riktig god sommer!!! 
 
Hilsen gjengen i RHF, Rogaland 

5 

 
Årsmøtet 21 mars 2003 kl. 19:00 Mortavika Fergekai 
18 medlemmer var fremmøtte. 

Svein ønsket velkommen. Innkallinga godkjent. 

 
Møteleder:                        Svein E. Stueland. 
Referent:                           Liv Mari Kjerstad. 
Underskrive protokollen:  Arne Sunnanå og Eivind Øvrebø. 
 

Årsmeldinga ble godkjent med merknad om at vi deltok på Sluse-
dagen i Haugesund. 

Regnskapet lest og gjennomgått av Petter, ingen merknader ti! 
dette. 

 

Det var ingen innkomne forslag. 

 

Valg:        Olav Svandal, Liv Mari Kjerstad og Sigmund Sande ble 
gjenvalgt med akklamasjon. 

Revisor:     Ove Henning Espenæs ble gjenvalgt. 

Valgkomite: Gøran Christiansen, Jørn Malde og Einar Tollefsen. 

Møtet slutt kl 20:00 

 

Innimellom behandlingen av årsmøtesakene hadde vi kaffe og 
påsmurte rundstykker, det ble også 
foretatt en lynutloddning med mange fine premier. 
Praten gikk som vanlig livlig rundt bordet og alle så fornøyde ut. 

Liv Mari 
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Noen bilder fra årsmøtet 
Foto: Michael Neal 

Er det gjennom-
gåelsen  av 
regnskapet som 
fikk frem et smil 
hos enkelte…? 

Det var også en 
liten lynutlod-
ding med. Det 
er ut som Olav 
overrekker ge-
vinst til Egil 
Ødegård… 

19 

SMÅPLUKK 
 
Jærdagene blir i år avholdt samme 
helg som landsmøtet er i Førde, så 
vi måtte melde avbud her. 
 
Til sommeren blir det nye rute-
endringer i Kolumbus. Vi satser på 
å kunne bli med her og henge opp 

nye rutetider på bussholdeplassene. 
Dette er meget kjærkommen inn-
tekt for oss, så vi håper at noen av 
medlemmene har anledning til å 
delta. Rute-endringene skal etter 

planen tre i kraft fra 16. Juni. Ta 
kontakt med Svein og meld din in-
teresse! Vi trenger all inntekt vi 
kan få. 
 
Vi har fått betalingen for arbeidet i 
desember, og det ble noen tusen-
lapper i kassen. Vi retter en stor 
takk til dere som var med på dette 
arbeidet!! 
 
 
Det var ellers styremøte 6. Mai.  
Det ble drøftet muligheter for dug-
nad som kan gi oss inntekter. El-
lers er vi etter hvert nødt å finne et 
nytt lokal for hønsehuset. Svein har 
allerede begynt å knytte meget in-
teressante kontakter, så vi håper 
noe av dette kan gi noe å jobbe vi-
dere med, både med mulighet for 
dugnadsarbeid, og nytt tilholdssted 
vi kan oppbevare både busser og 
materiell vi disponerer. 
 
 
For dere som har tilgang til inter-
nett, finner en mye av interesse på 
www.rhf.no. Denne siden begyn-
ner virkelig å ta seg godt ut, så en 
stor takk til dere som legger mye 
arbeid bak dette! 
 
 
 
Det har ellers vært en forholdsvis 

(Fortsetter på side 20) 

 

Her er Svein i full gang med å henge opp 
nye tavler på en av byens mange busshol-
deplasser… 
Foto: Michael Neal 
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Arbeidet går jevnt og trutt med 
Chevroleten. På bildet til høyre 
ser vi at sideplatene begynner å 
komme på plass. På bildet under 
ser vi Erik Tjøstheim i arbeid 
med frontpartiet. Nedstrandsbus-
sen har også vært en tur innom 
for å klargjøre den til Førde-
turen. I hovedsak er det litt arbeid 
med el-anlegget samt skifte av en 
vannpumpe. 

Ellers treffes gjengen på Hønsehuset hver torsdag kveld med kaffe fra kl. 18:45 til 
19:15. Skulle anledningen by seg, er det bare koselig om du tar turen innom for en liten 
drøs. 
Foto: Liv Mari Kjerstad 
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De aller fleste av oss 
har nok opp til flere 
ganger kjørt igjennom 
Kvinesdal, enten det 
var en søndagstur til 
Utsikten, på vei til hyt-
ta, til Kristiansand for 
å ta fergen til Dan-
mark, eller videre til 
Østlandet. Men hvor-
dan var det å bo her 
før i tiden? 
 
Typisk for dette dist-
riktet, som for Sørlan-
det ellers, var kombi-
nasjon hest og båt. I 
de indre bygdene var 
det hestene som måtte 
klare brasene. Skyss-
stasjonene var kjente 
begreper og aktuelle 
langt inn i 20-årene. 
Ute ved kysten var det 
båten som spilte den 
store rollen. I en av 
sine bøker sier Gabriel 
Scott: Sjøen ligger der 
og vinker og smiler 
mens den drar seg ut 
og inn mellom heiene 

og er å regne for hver 
manns venn. Helt in-
nerst i fjorden kan folk 
ha den for gatedøren. 
Og det synes de godt 
om, for samtidig som 
den kløver og splitter, 
binder den også godt 
sammen. Den blir vei 
til kirken og vei til na-
boen. Slik var det også 
her. Feda-fjorden lå 
d e r  o g  v a r 
transportveien frem 

for noen. Her gikk 
sendingen til Flekke-

fjord med melk og 
andre jordbrukspro-
dukter, og båten bar 
folk til og fra, og var 
som en livsnerve i alt. 
De fleste bøndene og 
småbrukerne fra Kvi-
nesdal måtte til han-
delsmannen en eller to 
ganger i året. De reiste 
da mye til nærmeste 
by - Flekkefjord. Der 
var også doktoren og 
skriveren. En god del 

av dem gikk landevei-
(Fortsetter på side 8) 

Kvina Bilruter, fra 1904 med båt til 1979 med buss, Del 1 
 
Tekst: Tore Jan Ø. Hanssen 
Kilde: Fra boka ”Fra 1904 med båt til 1979 med buss, 75-års jubileum 
av Kjell Førland og Sigurd Manneråk 

Hesteskyss var vanlig fremkomstmiddel for folk på denne 
tiden. 
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(Fortsatt fra side 7) 

en, men skulle store 
innkjøp gjøres, rodde 
de Feda-fjorden. Så 
tidlig som i 1788 åp-
net Claus Torgrimsen 
gjestgiveri på Øye. 
Han bygde stor sjøbu, 
og der kunne folk låne 
båter og ro til byen. 
Men folket fra dalene 
var ikke sjøvante, og 
roturene kunne derfor 
ofte bli både farefulle 
og slitsomme. I årene 
1827 – 1832 mistet 9 
kvinesdøler livet i 
Feda-fjorden på vei 
hjem fra Flekkefjord. 
Neptun het den første 
båten som fraktet pas-
sasjerer mellom Flek-
kefjord og Kvinesdal. 
Denne båten ble kjøpt 
i 1866 – 67, og hadde 
2 master. Billettprisen 
var 1 mark (80 øre), 
men selv dette mente 
mange folk var for 
dyrt, og mente penge-
ne kunne brukes til 
noe mer nyttig, og 
derfor fortsatte de å 
ro. Båten hadde skjen-
kerett, men dette førte 
så mye bråk med seg, 
at de måtte slutte å 
selge brennevin. Nep-

tun gjorde ikke stor 
fart, og en god preste-
kyss med robåt kom 
frem like fort. 
Den neste båten som 
ble satt inn i trafikk 
mellom Flekkefjord 
og Kvinesdal hel 
Rapp. Denne ble bygd 
i Kristiansand for 
kjøpmann Hans S. Ja-
kobsen si regning. 
Hele fire –4- heste-
krefter hadde denne 
båten, og ble regnet 
for hen hurtigseiler. 
Folk sa om den at den 
hadde bryggerihester. 
Nå ble det som godt 
som slutt på roturene 
til Flekkefjord. 2 da-
ger i uken gikk båten 
til Kvinesdal. Trafikk 
med sine 22,9 netto-
tonn var en meget god 
sjøbåt med en hard-
haus av en skipper om 
bord som ikke skydde 
noe slags vær eller 
vind. Det er noe usik-
kert når denne båten 
ble satt i rute. Vi vet at 
den ble solgt til Eiger-
sund havnevesen i 
1902. Da hadde den 
måttet gi tapt i kon-
kurransen med en 
større båt nemlig Tor-

ridal.  
Torridal ble kjøpt i 
1897 i Kristiansand av 
Johan Grøtteland og 
T. Narvestad. Båten 
var på 42 tonn og ma-
skinen på 15 hk. Men 
heller ikke denne bå-
ten greidde å holde 
åpen råk inn til Øye 
om vinteren. At det 
også kunne være and-
re plager å stri med for 
mannskapet forteller 
denne historien som er 
hentet fra Ånen Årli si 
«Bygdebok for Kvi-
nesdal»: Det var i den 
tida de bygde F1ek-
kefjordsbanen. Da 
kunne de få kjøpt 
brennevin i Flekke-
fjord, og mange drakk 
seg fra sans og sam-
ling. En dag var det 
rent ille. Da båten 
kom til Stolen på vei 
til Kvinesdal, skulle 
kapteinen rundt og 
samle inn billetter. 
Noen av passasjerene 
sprang da opp på 
kommandobrua og 
overtok styringen. De 
snudde da båten ut-
over mot det åpne ha-
vet og neket å gi fra 

(Fortsetter på side 10) 
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En artig utgave av kystbussen 

Denne annonsen var bl.a å finne i Bergens Tidene, torsdag 30.04. En artig utgave av 
Kystbussen. 
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Et lite tilbakeblikk fra Stavanger... 

Dette bildet er tatt i Klubbgaten. Økonomen vi ser, er fra der hvor Prix ligger i dag. 
Bussen vi ser er sansynligvis L-6605 fra Stavanger Busselskap, en VBK fra 1956, hug-
get i 1975/76. Foto: utlånt av Olav Svandal. 

Julestemning 
fra Kongsgård 
med det gamle 
posthuset.  Her 
har vi tre bus-
ser fra Stavang-
er Busselskap. 
Fra venstre ser 
vi rute 9, L-
6610 fra 1960. 
Bussen i midten 
er enten L-
6601/03 eller L-
6626/30 fra 
1951-1956. 

Bussen til høyre er L-6604/07 fra 1956. Vi regner med at disse ble 
hugget rundt 1975/76. Foto: Utlånt av Olav Svandal. 

9 

Hestetransporten fra 1926 står ferdig lastet med sine edle varer... 
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(Fortsatt fra side 8) 

seg roret. Kapteinen 
måtte gi etter for over-
makten. Til slutt måtte 
han love og segle like 
til Øye og ikke innom 
Sandvik-stranda, Hå-
land, Feda og Rørvik. 
Etter at han fekk pas-
sasjerer og varer i 
land på Øye, måtte 
han ut fjorden igjen 
og innom de faste 
stoppestedene. Om-
trent fra samme tiden 
er historien om kvi-
nesdølen som skulle 
til Flekkefjord, men 
da han fikk greie på at 
billettprisen var satt 
opp fra 80 øre til en 
krone, tok han beina 
fatt til byen med bør 
på ryggen. Varene han 
kjøpte i byen, sendte 
han med båten til Øye. 
Dette kostet han bare 
noen få øre. Så gikk 
han selv landeveien til 
Øye og stod på brygga 
og tok imot båten da 
den la til kai.  
 
Bygdefolket ønsker 
egen båt  
Kvinesdølene, og mel-
lom de Nils Nilsen, å 
seg arg på den beford-

ringsmåten som bygda 
hadde med Flekke-
fjord. Lite tilfredsstil-
lende var det og at tra-
fikken gikk fra Flek-
kefjord til Øye og til-
bake igjen. Skulle 
man til byen for å sel-
ge varer eller ordne 
sine forhold med øv-
righeten, måtte de 
pent nok overnatte og 
komme seg heim neste 
dag. Heller ikke klarte 
noen av de tidligere 
båtene å bryte isen om 
vinteren. Dette førte 
til at bygda i perioder 
ble uten kommunika-
sjon med Flekkefjord, 
ellers måtte både folk 
og last tas i land fra 
iskanten, og denne 
landgangen ble ofte 
karakterisert  som di-
rekte livsfarlig. Det 
var forhold som disse 
og ønsket om et eget 
befordr ingsmiddel 
som fikk poståpner og 
kjøpmann Nils Nilsen 
til å ta initiativet for å 
skape et aksjeselskap. 
Målet var å kunne kjø-
pe en egen båt, større 
enn de som hadde tra-
fikkert Feda-fjorden 
tidligere – en som 

kunne bryte isen om 
vinteren. Nils Nilsen 
Egeland starta med 
aksjetegninga i 1903 
og tidlig på året 1904 
var det klart for den 
første generalforsam-
ling og den formelle 
stiftelsen av selskapet.  
Stiftelsen av A/S 
KVINA 
18. februar skjedde 
det. 
Aksjonærene som 
hadde tegnet seg på 
Nils Nilsens utsendte 
liste møttes denne da-
gen på Liknes tinglo-
kaler. Enstemmig be-
sluttet de fremmøtte å 
konstituere selskapet 
som et uansvarlig ak-
sjeselskap med en fo-
reløpig aksjekapital på 
kr. 21.500. Den første 
generalforsamling var 
holdt, og selskapet var 
et faktum. 
Båten ble bestilt ved 
Kristiansand mek. 
verksted, og skulle be-
tales kontant med kr. 
24.250,- ved levering 
15. september 1904. 
Et rederimøte 24. 
mars 1904 besluttet 
med 8 mot 6 stemmer 

(Fortsetter på side 11) 
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(Fortsatt fra side 10) 

å  k a l l e  b å t e n 
” K V I N D A L E N ” . 
Dette ble omgjort på 
selskapets andre gene-
ralforsamling 18. au-
gust 1904, der man 
bestemte seg for nav-
net ”KVINA”. På 
denne generalforsam-
lingen ble også Nils 
Nilsen valgt til dispo-
nent, og hans lønn ble 
fastsatt til kr. 50,- pr. 
år. Det ble også ved-

tatt instrukser og lo-
ver, som i §1 sa føl-
gende: ”Dampskipet 
”KVINA” der anmel-
des som et uansvarlig 
aktieselskab er dannet 
med en kapital af kr. 
25.000,-, fordelt på 50 

fullt innbetalte aktier 
â kr. 500,-, og har sitt 
sæde der hvor gene-
ralforsamlingen be-
stemmer. Ingen ak-
tieeier er ansvarlig for 
mer end sin tegnede 
aktie.” 
Den første dampbåten 
«Kvina» ble levert i 
Kvinesdal omtrent til 
fastsatt tid ca: 15. 
sept. 1904. Dette viset 
det første fremlagte 
regnskap, som strek-

ker seg fra 22. sept. 
1904 og ut året. I den-
ne tiden hadde altså 
den 70 tonn store 
«Kvina» med sine 75 
hestekrefter pløyet 
Feda-fjorden fra Øye 
til Rørvik - Feda - Hå-

land-strand - Sandvik-
strand og Flekkefjord. 
Det fortelles at maken 
til båt hadde ingen sett 
tidligere. En slik vel-
stand og standard had-
de ingen vært vant til 
på sjøen. Og så styr-
ken da. Aldri hadde 
noen sette en båt bryte 
isen på en slik måte 
om vinteren. Mot den-
ne båten måtte selv 
isen i Feda-fjorden gi 
tapt det meste av vin-

teren. Likevel skal det 
tas med at om vinteren 
ble for kald, og isen 
altfor tykk, så måtte 
«Kvina» gi seg, og da 
måtte det losses fra 
iskanten slik som i 

(Fortsetter på side 12) 

Kvina pløyer fjorden fra 1904 til 1910. 
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(Fortsatt fra side 11) 

gamle dager.  
Båten var bygget for 
en fraktefrat mellom 
Kvinesdal og Flekke-
fjord som kunne by på 
ulike fraktoppdrag. 
Her var plass både for 
mennesker og dyr, 
hver på sin plass i vel-
egnede lokaler. Fra 
styrhuset hadde skip-
peren et godt over-
blikk over det hele. 
Framgang 
Selskapet viste seg 
snart å være en klok 
og nyttig investering. 
Persontrafikken økte 
fra år til år. Varetrans-
porten ble også så om-
fattende at det trengtes 
utvidelse på flere av 
leddene i trafikken. 
Ingen av aksjonærene 
hadde heller noe å 
være misfornøyde 
over. Allerede etter et 
godt års drift i 1905, 
kunne man på general-
forsamlingen 25. janu-
ar 1906, vedta et ak-
sjeutbytte på 100 kr. 
Pr. aksje. Det gikk 
ikke mange årene før 
aksjonærene hadde 
tjent inn igjen de 500 
kronene de satset på 

aksjene de kjøpte i 
1904. Selskapet gikk 
med jevnt overskudd, 
og kunne årlig, i til-
legg til aksjeutbytte, 
se seg i stand til å av-
sette fra 500 til 1000 
kroner i et reserve-
fond. 
Med Kvina 
Det ble velstand for 
folket i Kvinesdal nå. 
Aldri hadde det vært 
så lettvint å komme 
seg til byen for å ord-
ne opp i sine forhold 
med øvrigheten. Det 
ble også gode forhold 
for de som skulle til 
byen for å selge vare-
ne sine, men de måtte 
tidlig opp. Den første 
tiden fortelles det at 
båten forlot Kvi-
nabrygga ved Mathias 
Mathiassen på Øye kl. 
0700 med kurs ut fjor-
den, med første stop-
pested i Rørvik-strand. 
Senere ble avgangen 
forkjøvet til kl. 0800. 
Dette var nok mer 
praktisk for både lang-
veisfarende og bønder 
som skulle med båten. 
Kvina fungerte som et 
frakteskip for nær sagt 
alle slags varer til og 

fra Kvinesdal og byg-
dene rundt. Her møtte 
bøndene opp med pro-
duktene sine, og reiste 
med båten til Flekke-
fjord. Det var ikke 
noen uvanlig opple-
velse for de reisende 
med Kvina å reise 
sammen med levende 
dyr. Bøndene måtte 
selv frakte dyrene til 
slakteren eller kjøpe-
ren. Dette skate selv-
følgelig en helt spesi-
ell stemning rundt 
dampbåten. Båten var 
samlingspunkt for 
mange, og her kunne 
en treffe kjente fra 
andre deler av bygda. 
Bønder som var ute i 
samme ærend møttes 
her og kunne ha riktig 
festlige stunder sam-
men på turen til og fra 
byen. Kvinesdal hadde 
fått et befordringsmid-
del som ga innbygger-
ne en mulighet de fær-
reste på den tiden had-
de. Men ikke bare 
Kvinesdal og Øye dro 
nytte av båten. Alle 
gårdene og kretsene 
langs Feda-fjorden 
fikk med båten et 

(Fortsetter på side 13) 

13 

(Fortsatt fra side 12) 

kommunikasjonsmid-
del ingen hadde drømt 
om. De som ikke had-
de anløpsted, kunne ro 

ut til båten når den 
kom, og så ble de tatt 
om bord. Sivilisasjo-
nen hadde gjort enda 
ut fremskritt hos Kvi-

nesdals’ innbyggere. 
 
Neste nummer: Del 2; 
Bilen kommer til Kvi-
nesdal. 


