A-post

Rutebussen
2004

Nr. 2-2004

Oktober

3. årgang / 8. utgivelse

L-9162 på tur over gamle Skjoldastraum brua

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
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Medlemsblad for
Rutebilhistorisk Forening
avd. Rogaland
1

Besøksadresse:
Forusbeen 1, Stavanger
Tlf:
51 57 19 50
Faks:
51 57 19 52
E-post: stavanger@nettlast.no

GODSTRANSPORT
Kombinert
ADR
Distribusjon
Bulk

Bilder fr
arne år
...
fraa ffarne
år...
Kilde fra boka: Sandnes fra trettiåra til i dag.

AVGANG HVER

Transporten

Stavanger, Forus

2. TIME

Telefon direkte
51 51 13 73

TIL
HAUGESUND
BERGEN

Alf Jan Sjursen
Tankbiltransport
Mobil: 950 36 922

51 81 16 50
Assistanse: 22 32 17 00

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

Har du lyst til å støtte RHF Rogaland med en annonse i bladet
vårt?
Ta kontakt med:
Liv Mari Kjerstad
Telefon:481 40 090
Epost: livmarikjerstad@yahoo.no
2

Bussvelt...
Slikt kan hende for den beste - også for et ikke navngitt bussselskap. Tilskuerne er alltid på plass for å “bisna”, men den
uheldige sjåfør kan vi ikke se noe til.

Er det noen som husker denne hendelsen, når og hvor det
skjedde osv?
Ta gjerne kontakt med redaksjonen..

Forside foto: Liv Mari Kjerstad.
11

Terminliste for høsten/vinteren
2004
Veteranbilutstilling m/busser. 9-10. Oktober
Sted: Hegre Bil på Gamleveien Lura.
Lørdag: Kl.10.00-17.00
Søndag: Kl.13.00-17.00
Alle er hjertelig velkomne!

Medlemsmøte lørdag 16. Oktober kl.14.00
Vi vil forsøke oss med en liten utflukt på et medlemsmøte.
Vårt valg falt denne gangen på Tngenes Motorklubb.
Vårt håp er at så mange som mulig vil ta turen.
Ta gjerne med hele familien.
rrføbrrrrr bussen
Til alle dere som har e-post adresse:
Vi holder på å lage en liste over medlemmenes e-post adresser,
som vi vil bruke til å sende ut diverse informasjon.
Dette gjør vi for om mulig å spare porto.
Det hadde vært fint om dere ville hjulpet oss med dette.
Send da din e-post til:
livmarikjerstad@yahoo.no
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Rutebussen
Rutebussen
Redaktører
Liv Mari Kjerstad
og
Øyvind T. Gilja
________________________

Styret i RHF avd.
Rogaland:
Leder
Svein Emil Stueland
Tlf. priv.: 51 56 70 32
Mobil : 924 12 966
Kasserer
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090
livmarikjerstad@yahoo.no
Sekretær
Odd Terje Gundersen
Tlf.priv: 51 53 27 64
Mobil : 404 97 571
Styremedlem
Olav Svandal
Tlf. pri.: 52 72 87 45
Mobil : 456 01 573
Styremedlem
Sigwe Levang
Tlf. priv.: 51 43 44 71
Mobil : 958 41 026
Sigmund Sande
Tlf. priv: 51 41 91 19
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 SANDNES
________________________

Bankgiro: 3206 05
08185

Nr. 2-2004 Oktober
3. årgang / 8. utgivelse
Redaktørbytte…..

V

år tidligere redaktør av bladet har valgt å gi
seg, fordi han vil hengi seg til korpsmusikken
og deres velvære.
Vi som har tatt på oss å prøve å få ut dette bladet er:
Øyvind og Liv Mari, men vi trenger veldig god hjelp
fra dere hvis vi skal greie å få ut flere blader. Ingen
av oss har den helt store oversikten over Rogalands
busshistorie. Jeg fordi jeg ikke er oppvokst her og
Øyvind fordi han er blitt dratt med av meg og har
lært mye av det han kan i forbindelse med at vi
jobbet med katalogen til landsmøtet i Haugesund i
mai. Bladet vil nok denne gangen ikke inneholde
noe historisk stoff, men heller noen små glimt fra
Haugesund, noen til glede og noen til ettertanke.
Noe har dere nok lest i Rutebil, men vi håper at noe
kan være nytt. Vi håper på mange små og store
innlegg fra dere!
Hilsen Øyvind og Liv Mari

Nye Medlemmer siden sist:
2226
2232
2235
2243
2245
2250
2254
2267
2282
2284

Andre Eilertsen, Hafrsfjord
Stig Kjetil Haga, Hommersåk
Thor Gunnar jakobsen, Skudeneshavn
Øyvind Haga Rasmussen, Hommersåk
Leiv Kristian Lilleaas, Stavanger
Sigurd Aase, Torvastad
Salve E. Eieland, Iveland
Gunnar Leiros, Røyneberg
Oddvin Håvardsholm, Førde
Øivind Eltervåg, Hommersåk
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Lederen har ordet...

H

østen er utvilsomt over oss. Men hva
gjør vel det om vi har hatt en fin
sommer? Vi er for lengst tilbake i god gjenge
når vi tenker på arbeidet på “Hønsehuset”.
Den “faste” gjengen er trofast og det går
framover. For nye medlemmer som ikke er
helt oppdatert, så foregår det et stort og godt
22222255522222255
arbeid med en Chevrolet buss (med
Akselsen karosseri) som i sin tid ble levert
til St. Svithun Turistbusser (turbiler) bilen
kom til oss fra Oslo, nesten som et vrak og
her snakker vi om hel restaurering. Det

Fra venstre: Ernst Arve Stangeland, Erik
Tjøstheim og Sigwe Levang begynner å få
skikk på taket. Foto Liv Mari Kjerstad.
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andre kjøretøyet er av nyere dato og tilhørte
Høle og Forsand Billag, Volvo med Repstad
karosseri. Her er det snakk om renovering.
Lyst å se? Kom innom, vi er der hver torsdag
mellom 17.30-21.00 Ellers deltar vi 9. og
10. oktober med busser og lastebiler på Lura
(Gamleveien) der Gammel Bilens venner/
Rogaland Bilmuseum stiller ut hos Hegre
Bil. 16. oktober har vi medlemsmøte, vi tar
turen ut til Tungenes og besøker Tungenes
Motorklubb. Sist men ikke glemt, vil vi
takke Tore Jan for innsatsen som redaktør
av bladet vårt.

Hønsehuset
N

år hønene flyttet ut, flyttet bussene
inn. I februar 2000 flyttet vi inn på
”Hønsehuset” på Ganddal Chevroleten
vår ble da kjørt fra Soma til Ganddal med
god hjelp fra Falken v/ Knut Torkelsen.
Turen gikk godt den,og siden har en
gjeng entusiaster jobbet med bussen for
å få den på veien igjen.
Hver eneste torsdag fra ca. 1730-2130
har det vært aktivitet. På ”Hønsehuset”.
Det har gått sakte men sikkert fremover.
Det første som ble gjort var å strippe
bussen helt(nesten)
slik at vi fikk behandlet ramma. Den fikk
sin sandblåsing og ble malt svart, så nå
holder den en stund til…Når dette var
unnagjort så var det å få sving på
motoren, etter hvert så vi at det var en
del som trengtes for å få den i gang, det
ble litt detektivarbeid som det pleier og
til slutt hadde vi alle delene, (trodde vi)
men det var selvfølgelig noe som måtte
fikses på, men den utfordringen tok våre
motorkyndige frivillige på strak arm.
Samtidig som at motoren ble satt i stand,
begynte noen med hammer og sag på
karosseriet. Utallige kvelder og timer
har gått med til å grovbearbeide og ikke
minst til å finpusse rammeverket på
bussen vår. Vinduet bak har egentlig vært

det vanskeligste å få til ,men med mange
gode ideer har vi fått det til. Nå i sommer
har vi begynt med å legge på stålplater på
taket og noen på sidene men dette er et prøve
og feile prosjekt, de sveiser den ene
torsdagen for å finne ut neste gang at det
kanskje blir finere på en annen måte, vi vil
jo beholde den fine bakenden på bussen!!
Så det gjenstår ennå mange kvelder før
bussen kan vise seg frem for byens
befolkning og ikke minst trille av gårde for
egen maskin. Midt oppi all dugnaden vår
har jo kommunen bestemt seg for at den
nye godsterminalen skal gå gjennom
”Hønsehuset” så hvor lenge får vi være her
vi er nå? Foruten Chevroleten står det en
Volvo fra 1961 tilhørende Sørbø-ruten og
en Volvo fra 1968 som har fargene til Høle
og Forsand Billag på ”Hønsehuset”. Det er
nok bare Høle og Forsand bussen som det
blir jobbet med av disse to, vi har ikke tid
nok for flere. Det tar sin tid å drive
foreningen også. Vi som er på ”Hønsehuset”
setter veldig stor pris på at det er noen som
kommer innom på kveldene våre, om ikke
for noe annet så for å skryte av oss!!!!! De
blir gjerne belønnet meden liten kopp kaffe.
Gjengen på ”Hønsehuset” ønsker dere
velkomne.
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Leserinnlegg fra Stavanger Aftenblad
2.Juni 1971
Dårlig service på NSB-buss!

V

i er nå midt i
eksamenstida og som
det fleste andre, har også
Sandnes handelsskole
eksamen nå. Vi fra Ålgård
er avhengige av NSB for å
nå eksamensstedet til rett
tid. Vi har fulgt samme buss
gjennom hele året, så
sjåførene kjenner oss og vi
viser sjelden våre frikort nå
lenger. I morges entret vi
bussen på vanlig måte, men
sjåføren, en av våre faste, ba
om å få se frikortene våre.
En av mine medelever
hadde glemt kortet og sa fra
til sjåføren og satte seg.

Sjåføren visste utmerket
godt at nevnte elev hadde
frikort, men gikk allikevel
bak og forlangte betaling.
Vedkommende elev hadde
ikke penger og nektet å
betale. Sjåføren nektet da å
kjøre før eleven enten gikk
av eller betalte. Sjåføren ble
spurt om han ikke unte en
elev sin eksamen, og svarte
at det ikke var hans
eksamen. “Jeg er så
upopulær her på Ålgård fra

før at det ikke gjør noe om
jeg blir litt mer upopulær”,
sa han bl.a. etter å ha
utvekslet noen mindre pene
replikker med eleven.
Eleven måtte til slutt låne
penger for å følge bussen.
Bussen ble ti minutter
forsinket, og kanskje kom
noen av arbeidsfolka for
sent til jobben bare for en
slik kjedelig episode, og jeg
håper at jeg aldri får
oppleve noe slikt igjen.

Bildet er fra rådhusplassen
i Haugesund.
Foto: Øyvind T.Gilja
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Små glimt fra Haugesund i
mai.

B

are det å begynne å jobbe mot dette
målet var skremmende. Jeg viste at det
var mye arbeid, med alle de små og store
tingene som skulle gjøres og være ferdig
til den datoen. Men nå er alt dette historie.
Vi, Øyvind og jeg ankom Haugesund på
onsdagskvelden og hadde knapt parkert før
spørsmålene begynte. Vi hadde tatt på oss
oppgaven med sekretariatet og begynte på
arbeidet med å montere opp bokhyllene til
bladene som vi hadde tatt med og som vi
viste vi fikk flere av fra Arne. Alt ble ferdig
til åpninga som vi tok på forskudd på
torsdag i sekretariatet for å være på plass
for å ta imot alle de fantastiske menneskene
og bussene som kom til byen. Torsdagen
kom med litt vekslende vær. Det var mange
som trosset været og snudde nesa mot
Haugesund fra hele sør, vest og øst Norge.
Det ble litt hektisk inne hos oss til tider,
men alle var i godt humør og koste seg med
å se i bladene som var utstilt. For noen var
dette kjekke gjensyn med artikler som var
lest en gang og så satt i hylla for senere å
ble “glemt”. En del tok turen innom
utstillinga som Olav hadde jobbet med, et
imponerende arbeid og en kjempefin
utstilling. Rolf var også med å fortalte fra
noe av historien til Karmøyruta. Det var
nok noen som syntes det var litt kaldt så
de tok seg en tur innom RHF kafeen som
var i rommet ved siden av. Der var det kaffe
– kake – og masse godt for magen. Åpninga
på fredag gikk fint for seg. Selv om været
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ikke var på vår side, men heldigvis fant
værgudene ut at de kanskje skulle vise seg
fra en litt lysere side. De små turene jeg
fikk ute var egentlig ganske forblåste, men
forfriskende. På fredagskvelden mens
mange tok turen til “Vikingland” benyttet
vi tiden til å rydde opp i litt papirer. Lørdag
opprant med passelig bra vær, som ble fint
til kortesjeturen vår. Denne turen fikk jeg
også være med på
den gikk til
Skjoldastraumen og der ble vi godt mottatt.
Vi fikk kaffe, kaker og masse god musikk
fra korpset. Det ble også litt tid til å
fotografere spesielt på den gamle brua.
Mange synes nok at disse dagene blir for
korte, vi sees jo ikke så ofte, for noen er
dette eneste møtet i året. Som alt kjekt
har også disse dagene sin ende. Lørdag var
det festmiddag og alle var spente på hvem
som stakk av gårde med premiene denne
gangen. Gratulere til alle vinnerne og til
alle oss andre som også er vinnere på hver
vår måte. Søndag er oppbruddets dag for
de fleste, noen hadde måttet reise på lørdag
fordi veien hjem var lang. Vi ønsket
hverandre god tur hjem og vi sees neste
år!!!
RHF hilsen fra Liv Mari og Øyvind.

Foto Øyvind T.Gilja
Foto Øyvind T.Gilja
Ikke bare busser i Haugesund, her har vi fått besøk av Christian
Sjøtun med sin Volvo 1953 modell.
Bilde under viser utstillinga med sekretariatet i bakgrunnen.

Foto Øyvind T.Gilja
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