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kem va' det?

Lincoln Ellsworth
Ellsworths gate ligger ved

Åsen og fikk sitt navn i 1956
Lincoln Ellsworth (1880 1951)

var en amerikansk oppdagelses
reisende som deltok i Uere av
Roald Amundsens poUerder.
blant annet lerden med «Norge»

over Polhavet i 1926 Flere av
disse ekspedisionene sikret Ells
worth med generøse pengebi
drag.

Han utstyrte og ledet også
selv ekspedispner og hadde
flere ferder til Antarktis Blanl
annet utførte han i 1935 en pio
nerbragd ved å fly tvers over
Sydpollandef På denne luren
ble det oppdaget opptil 3600
meter høye fjellkjeder og annet
nytt land

En del av de landområdene
han fløy over kalte han Ellsworth
Land, etter sm far

Ellsworth utga Uere bøker om
sine polarekspedisioner

ordføreren
08.30 Møte i JUS -Jæren Utvik

lingsselskap A/S
11.00 Administrasjonsmøte på

ordførerens konto/
17.00 Styremøte TungenesTer

jeterminal

Stengte veier
Christian Jacobsensgate
er stengt mellom Muségata og
Vålandsgata
Skjalgsgate
er stengt mellom B|ørn Far
mandsgate og Madlamarkveien.
Ny adkomst fra Madlamark
veien.
Skipsbygger Hæremsvei
er stengt ved nummer 16 Ny
adkomst fra Blåkvalveien Følg
skilting i området
Stiftelsesbakken
er stengt mellom Kongstems
gata og Vaisenhusgata
Skolegata
er stengt mellom Lysef|ordgala
og Mymannsveien.
Sevjebrotet
er stengt mellom Auglendsbak
ken og Ryggjaveien
Harholveien
er stengt mellom riksvei 44 og
Brauta.
Karlsminnegata
er stengt mellom Normannsgate
og Opheimsgata

vitsen
En norsk buktaler opptrådte i Sverige med en
dukke på fanget. Dukken
fortalte den ene svenskevit
sen etter den andre.

Da reiser en meget forar
get svenske i salen seg og
roper opp til buktaleren:

- Vi svensker er slett ikke
så dumme som du sier!

- Nei, jeg vet jo det, svarte
buktaleren, dette er jo bare
spøk.

- Hold kjeften din du,
skrek svensken, det er ikke
deg jeg snakker til, men den
der lille dukkepobelen du
har på fanget!

Gjør
det
selv

Ikke alle menn er noen
toffinger. Det er ikke alle
kvinner heller. Det forste har
jeg visst lenge. Det siste fant
jeg ut i går.

Det begynte med ei hylle. Ei
enkel bokhylle. Jeg gikk til et
av mobelsentrene, det med
de praktiske lesningene, vet
du, og kjopte en jeg kunne
sette sammen selv. En helt
enkel en. Slik at jeg kanskje
kunne få fjernet alle bokene
fra gulvet, satt senga der
bokene ligger nå, flyttet
skapet dit senga står og
bordet dit skapet står, og alt
det andre en gjor om hosten
bare fordi det ikke er noe
annet ågjore.
Det var ei flott hylle, enkel,

billig og lett å sette sammen.
Hylla kostet ikke stort mer
enn et par turer på kino eller
en bedre middag inne. En
spiser jo ikke ute om
vinteren.
Dessuten er det litt toft å

gjøre det selv. Det var for det,
at kvinnene ba om hjelp til en
enkel liten ting som å sette

sammen ei hylle. Så jeg sa fra
at jeg gikk for å kjope den, og
inviterte til besiktigelse i dag.
I ny. ominnredet stue.
Jeg kom hjem med

monsteret, rev av plasten og
begynte å lete etter skruene.
Jeg fant en rod lapp som jeg
trodde var bruksanvisning.
Det var et bilde av hylla -
ferdig. Skruene så jeg
ingenting til. Jeg gikk ut
igjen. Kjopte ei lampe for å se
bedre. Satte den sammen på
en halvtime og tok fatt på
hylla. Det viste seg at
vidunderet var både skrue
og bruksanvisningsfritt. Så
enkelt at selv mor klarer det.
Trodde de. Og jeg.
Lafting er noe nordmenn

har holdt på med i

generasjoner, men hvor
mange av oss som lever nå.
har utøvd det selv?
Bordbitene i pakken hadde
fire hakk, et på hver side, to
tilsammen i hver ende.
Hakkene skulle føyes i

hverandre, så hylla til slutt
skulle blir stående etter
fyrstikkhusprinsippet, eller
som et gammelt norsk
tømmerhus.
Men ingen har prøvd ut om

hakkene virkelig passer i

hverandre. Ikke før jeg
prøvde i går. Først satte jeg
dem inn i hverandre mens jeg
presset litt. Var ikke i

nærheten en gang. Tok fram
en hammer, og fant til slutt

ut at det gikk an å få
bordbitene sammen med
rundt 20 slag på hver
sammenføyning, med benet
på motstående ende og et kne
på nærmeste tverrplanke.
Ferdig med en av 16

sammenføyninger på 20
minutt og kjempestolt.
Tok fatt på neste og dermed

skvatt den første opp igjen.
Vurderte å lure inn en spiker
eller en ørliten limklatt.
Ingen ville jo se det i ei
halvmørk stue. Da TVen
skrek kveldsnytt, sto hylla
nesten av seg selv. Når jeg
setter den helt inntil veggen
og plasserer den største
planten ved siden av, ser den
nesten helt normal ut. Og

ingen ser at bakstykket er
løst og det ene sidestykket
skjevt. Jeg gruer meg til de
kommer for se på den
ominnredede leiligheten. Jeg
har overanstrengt
håndleddet, vannblemmer på
to fingre, blåmerke på den
høyre pekefingeren og
skrubbsår på håndleddet og
kneet.
Men jeg fikk iallfall satt opp

bokhylla helt på egen hånd.
Til og med uten spiker. Det
eneste dumme er at jeg ikke
kan ha bøker i den. Da ville
den ramie sammen.

Ingeborg

Usikker skjebne
for pølsebussen

Det er to år siden den legendariske pølsebus
sen sluttet å ta turen ned til Torget i Stavanger
der den kvelden lang helt fra 1963 gjorde sin tje
neste som pølsebuss. Nå står den i hagen til
Mary og Helmik Veland i Veumveien 25 i Hille
våg. Ingen vet hvilken skjebne som venter den.
Av HJØRDIS SMEDVIG og

FREDRIK REFVEM (foto)

Mary Veland ønsker ikke at
hennes kjære eie skal bli hogd
opp. Og Ove Espenes, medlem
av den lokale avdelingen for
Rutebilhistorisk Forening her
i Rogaland, mener at det vil
være en ulykke om bussen
bare forsvinner.

Foreningen vil gjerne overta
bussen og restaurere den. Men
de savner lagerplass og skulle
gjerne hatt sponsorer som
kunne hjulpet med kjop og restaureringskostnadene.

- Det beste hadde kanskje
vært om NSB overtok bussen
og fikk restaurert den tilbake
til slik den så ut da den kjørte
i rute for NSB, mener Ove Es
penes. Han opplyser at NSB
har sikret seg gamle busser
andre steder i landet, og pølse
bussen er svært spesiell - den
kan bli en utmerket reklame.

- Bussen er et flott eksem
plar av en Volvo 1946- modell.
Se bare på den aerodynamiske
formen. Rund og god, sier Epe
nes som har vært ansatt i NSB,
men aldri kjørt buss - nå er
han avdelingsleder i Osterhus
Bilruter A.s på Tau.

- Denne bussen har sjel, sier
Mary Vulancl og smiler: - Det
er derfor jeg ikke kan kvitte
meg med den, uten at jeg vet at
den vil bli tatt godt vare på.

- Se du sorgmodige øynene,
utbryter Ove Espenes og peker
bort på de gamle lyktene.

Laget i Rogaland
Da NSB kjøpte bussen som

ny kostet den 42 050 kroner.
En rutebuss kommer i dag på
1,5 millioner kroner. I sin tid
tok den 28 passasjerer, og ka
rosseriet er trolig laget ved O.C
Axelsen i Flekkefjord eller
Stavangur Karosseriverksted
på Mariero her i Stavanger,
tror han.

Det var Stavangers nye nat
teliv som ble for toft for polse
bussen. Mary Veland forteller
at hun har solgt pølser fra bus
sen i 33 år, først som ansatt hos
den tidligere eieren Madsen, så
som eier i 12 år.

- Jeg trivdes fantastisk godt
i både bussen og jobben, sier
hun, - men så ble plutselig alt
forandret i sentrum. Vi var på
plass klokken 18.00, og klok
ken 23.00 stengte vi. Helmik,
mannen min, kom for å kjøre
bussen hjem, det har jeg aldri

gjort selv, og langsomt trillet
den ut Lagårdsveien til Hille
våg. Kvelden var omme, og vi
kunne alle gå til ro. Men slike
åpningstider ble avlegs. Forst
klokken 22.00 blir det liv i byen
nå for tiden. Og skal man få
noe ut av salget må man stå på
til langt utpå morgenkvisten.
Det ble for strevsomt. Dess
uten er miljøet på Torget tem
melig roft. Jeg har vært vitne
til slåsskamper der blodet flot.
Det ble ikke særlig morsomt
lenger.

- Men du ble aldri truet på
noen måte?

- Nei, det har jeg ikke opple
vet, men det hendte jo at folk
rev en polse med alt til seg og
sprang avgårde uten å betale.
Flere ganger prøvde folk å
stjele de gamle lyktene, men da
skulle dere sett meg, jeg var
ute på et blunk får å forsvare
den gamle bussen.

Var stor
turistattraksjon

En mann i fortiårene klatret
til og med opp på taket en
kveld, men han fikk en over
haling med feiekost og jeg
sparte ikke på skjennepreke
nen: «Du burde ha mer vett
enn som så!» ropte jeg og han
kom seg ned og så temmelig
flau ut.

Pølsebussen har også vært
en turistattraksjon. Mary Ve
land har ikke tall på alle de
ganger den er blitt fotografert
av cruisebåtpassasjerer. Vi-

deofilmet også. Hun ler:
- Kunder har sagt: Bussen er
kultur! Den må bli tatt vare på,
men ingen har kommet med
noen seriose henvendelser.
Datteren min skrev til Gylden
hammer og sendte bilder. Vi
trodde kanskje Volvo ville
være interesserte, men vi fikk
aldri svar.

- Bussen er et klenodium,
hevder Espenes. - I over forti

år har den vært et begrep i

Stavanger. Og polsene som ble
servert herfra var skikkelige
saker!

- Ja, vi holdt oss bestandig
til de beste råvarer. Vi benyttet
alltid ferske pølsebrod fra ba
keri, alltid hadde vi godt stekt
lok, og alltid polser med ordentlig kjottsmak. Dessuten
fikk vi ros fra næringsmiddel
kontrollen, forteller Mary Ve

land. Da hun begynte å selge
polser i polsebussen kostet en
med alt 1,75 kroner. Da hun
sluttet var prisen 13 kroner. På
gode dager kunne hun selge
opptil 300 polser, i tillegg tii
brus og sjokolade.

Spor man familien Veland
om bussen fortsatt er i stand
til å kjore, blir de nesten for
nærmet.

- Selvfolgelig. Men den kan i

ikke kjøres av hvem som helst.
Den er en følsom personlighet,
man må kjenne dens luner.
Den har for eksempel dobbel
clutsh, man må trykke to gan
ger på pedalen ellers gir girkas
sen fra seg skrik av både engs
telse og ergrelse. Og i revers
setter den seg ikke uten videre.
Bare den som kjenner dens
særegenheter kan få den gamle
damen til å rygge.

Bussen har sjel, derom er det ingen tvil: Mary Veland og Ove Espenes er helt enige. Dens
skjebne må ikke bli Knoks'en.

Mary Veland bak luken i den gamle pølsebussen: - Skal det være en med alt, spøker hun til Ove Esperws, medlem av
Rutebilhistoti.sk Forening.

mylderet
Julepresanger
uten adresse

Julepresanger på ville
veier: Kjenner du igjen noen
av disse pakkene? Ta straks
kontakt med overpostbetjent
Harald Fossa ved postens
pakkeavdelingen. På bordet
ligger det et titalls gaver som
ikke har adresse.

- Pakkene har falt ut av
større sendinger. Vi aner in
genting om hvor disse kom
mer fra ¦ eller hvor de skal,
sier overpostbetjenten.

Spesielt uheldige har Gerd,
Einar og Terje vært. De har
mistet sine pakker som skal
til Jon Øyvind, Bodil, Ingrid
Anita, Siv og Gøril.

- Dette hender hvert år.
Mange er rett og slett ikke
flinke nok til å sikre post
pakkene sine, sier Fossa.

- Pakker som ikke blir
hentet innen en måned, sen
der vi til kommisjonen for
übesørget post i Oslo. Der

blir pakkene åpnet i håp om å
finne den rette eieren. Siste
utvei er å selge gjenstandene
på hittegodsauksjon, forkla
rer Harald Fossa.

Det er et hav av brev, post
kort og pakker som hvert
dogn passerer postens pakke
avdeling på Åsen. I dagene
før jul sorterer avdelingen
over 20000 sendinger hvert
døgn.

Overpostbetjent Harald Fossa kikker på julepresangene
som har ramlet ut av større postsendinger. Posten ber
eierene ta kontakt straks, ellers blir pakkene solgt på hittegodsauksjon. (Foto: Jonas Friestad)

Pedersgata
blir bedre

Pedersgata skal bli bedre,
og opprustningsarbeidet
starter ved årsskifte, opply
ser bydelsavisa for Storhaug.

Det er satt av flere millio
ner kroner til å gjøre gate
bredden smalere og fortau
ene bredere. Dessuten er det
planlagt å legge brostein i alle
gatekryss og parkeringslom
mer. I selve gatene skal det
komme ny asfalt.

Rosebed og beplanting av
trerekker hører også med til
detaljplanene, som nå er under utarbeidelse hos land
skapsarkitektene Skjold, Sæ
grov og Torpe A.s.

Eiendomshandel
Solandsbakken 23 (Gnr 59, bnr
1335) er solgt for 380000 kr fra
Helge Svein Strand og Kirsten
Strand til Wu Shao Vm og Lin Han
Zhong.
Osebergveien 13 (Gnr 28, bnr 3016
,snr 49) er solgt for 4 1 5000 kr fra Jon
Morten Timenes til Lovise Hodne
tjeld
Røværveien 5 (Gnr 28, bnr 1372) er
solgt for 650000 kr Ira Arvid Vest
gård til Hartti Kristola
Asalkroken 20 (Gnr 29, bnr 586) er
solgt for 1310000 kr fra Halfdan T

Valstad til Eli Fagerland og Odd
Arild Mosbergvik.
Høyebakken 16 (Gnr 31, bnr 86) er
solgt for 2600000 kr fra Svein Finne
stad til Einar Mikal Hanasand.
Madlaveien 314 (Gnr 38. bnr 393)
er solgt for 710000 kr fra Nils Tore
Bro og Åse Marta Nævdal Bro til
Kjelil Gudmestad.
Sandsgala 76 (Gnr 52, bnr 465) er
solgt for 615000 kr fra Ludvig Sæve
rud, Barbra Løland, Erik Sæverud,
Bjørg Sjøvoll. Randi Landey, Inge
borg Nygård. Martin Theodore Se
verud, Normann Robert Severud.
Hildegunn Sæverud, Hilde Marthin
sen. Elisabeth Andreassen. Alv
Marthinsen, Ruth Jørgine Patey. Ei

rik Marthinsen. Anna Seglem, Karin
Hansen, Astri Marthinsen og Mag
nus Marthinsen til Ingvarsson Ges
tur og Hilde Elin Revheim
Biskop Njåls Gate 26 (Gnr 56, bnr
103) er solgt for 1160000 kr fra As
bjørn Njå og Eike Rosenau N|å til
Jan Fredrik Børseth og Hoepfner
Annette-Susanne.
(Gnr 15, bnr 362) er solgt for
3300000 kr fra Sparebanken Roga
land til Miljø Transport As.
(Gnr 17. bnr 1454) er solgt for
770000 kr fra Ernst Reidar Bakka til

Mak Vm Fun og Lee Tack Wa
(Gnr 10, bnr 30) er solgt for 670000
kr fra Håkon Håkonsen og Aase
Dorga Håkonsen til Inger Syversen
og Torfinn Espedal.
Nedre Temebakken 9 (Gnr 28. bnr
1297) er solgt for 1400000 kr fra
Hermann Arnulv Bunes og Elin
Sund til Svein Finnestad og Sissel
Nina Finnestad.
Grytmgs Gate 8 (Gnr 38, bnr 1023)

er solgt for 715000 kr fra Marit Tor
vanger Wirak og Kjetil Wirak til Ka
ren Marie Sæ Andreassen og Rune
Otto Andreassen
Fjorddrottveien 5 (Gnr 6. bnr 356)
er solgt (or 1000000 kr fra Kjell
Frode Berge til Anita Mai Kristin
Stamnes og Andreas Stamnes

iGnr 28. Dnr 2698 snr 12) er solgt
for 550000 Kr fra Anne Sofie Risøy
In Einar Jan Larsen og Aslaug Lar
sen
Runckoilen 9 (Gnr 20. bnr 877) er

solgt for 15000 Kr fra Stvgr Kom
mune lil Tor Chnstoffer Myglana
KryKkjeveien 35 (Gnr 41 Dnr 905)
er soigt for 790000 kr fra Larsen
Magne August til Lars Engvik
Haivorstraen 16 (Gnr 51. Dnr 800
snr 6) er solgt for 675000 kr fra Pe

ter Williams og Hilae Fnck til Rune
Nedregaard
Risbakken 21 (Gnr 52. Dnr 434) er
solgt lor 400000 kr fra Tordis Evelyn
Karlson og Berghol Karla Aasland til

Maj EhsaDeth Karlsson
(Gnr 6. bnr 773 snr 7) er solgt for
410000 kr fra Bjørn Johan Hope til
Eli Johannessen
(Gnr 13. bnr 97) er solgt for 210000
kr Ira Bedehus Forus til Tusenfryd
Barnehage Da
(Gnr 28. Dnr 2584) er solgt for
114642 kr Ira Stavanger Kommune
til Kåre Sigve Nilsen
Hillevagsveien 18 (Gnr 22, bnr 81)

er solgt for 1700000 kr fra Damp-
Daken As Nygaards til Anstein As
Endresen
Denne omsetting omfatter også:
(Gnr 22, bnr 103)

Stavanger Aftenblad


