
 1 

JOKKUM 
HISTORIEN OM EN BUSS 

 

 
 

 

“Hei, kom og se! – Det er egg i baksedet!” -  Hvilket baksete?  -  Jo, vi var en liten gjeng 

unge entusiastiske kristenruss som hadde funnet frem til gården Haga i Sandnes for å 

finne ut om Sverre Haga – eller ”Haga Buss” -  hadde en pensjonert buss vi kunne 

kjøpe/leie for noen uker. Året var 1957 og vi hørte hjemme  på  Kongsgård og St. 

Svithun. 

 

”Jau ... nei, mæ fær sjå nere i hagjen”. Sverre drog på det og var tydelig i tvil om han 

kunne vise fram den eneste pensjonerte bussen han hadde. Vi ble også litt i tvil da vi nede 

”i hagjen” så noe som kanskje en gang hadde liknet på en buss, men som nå liknet mer på 

et friluftshotell for frittgående høner. Døra manglet, så hønene vandret ut og inn etter 

behag – kanskje for å hvile litt – eller kanskje legge et egg i baksetet i ”bussen”. 

Doningen manglet også hjul og var plasert på noen stabler av sviller – eller var det 

plankebiter? Så, hva skulle vi gjøre? Etter nærmere undersøkelser viste det deg at 

”bussen” var en gammel Citroen med sekssylindret ”Ottomotor” – eller bensinmotor, som 

vi ville si i dag. Den var bygget før krigen og hadde i mange år gått i rute mellom 

Stavanger/Sandnes og Hommersåk/Breivik. Nå var den hønsehus! 

 

Vi tok et lite ”stammeråd” og ble enige om at vi skulle forhandle videre med Sverre 

Haga. Hvor var døra og hvor var hjulene? Hva var prisen? ”Jau, hjulå og dørå låg inne på 

løå og dokke ska sleppa å kjøb’an – de e bere om dokke leig’an for den korta stonnå”. 

Pris: 450,00 kroner for hele russetida. 
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Og sånn ble det. Sverre skulle finne og montere hjulene og døra skulle letes fram fra løa 

et sted. I mellomtiden skulle formaliteter ordnes hos politi og veimyndigheter. Sverre 

ordnet med reregistrering og vår selvskrevne bussjåfør, Frode, skulle ordne med 

kjøretillatelse. Egentlig trengtes det fullt utvidet førerkort for å kjøre en så stor bil med så 

mange passasjerer, men da Frode er ekspert på å se seriøs ut, fikk vi lov til å kjøre uten å 

ta betaling ”på bærturer og liknende”! Biltilsynet fikk vente til hønsehuset var 

gjenkjennbart som buss. Frode ble bussens faste førstepilot. 

 

Det var stort å prøve bussen for første gang! Hjulene var på plass, men døra fikk plass i 

midtgangen. Det viste seg at grunnen til at den i sin tid var falt av, var at store deler av 

trerammen var rotnet bort – og vi tenkte: ”Er treverket inni resten av bussen også 

råttent?” Det viste seg senere at det var det ikke.   Jeg tror turen til Stavanger gikk OK – 

husker bare at jeg satt i den åpne døråpningen og nøt brummelyden fra den store 

sekssylindete rekkemotoren. Senere skulle setet nærmest døra bli min faste plass – det var 

mekanikerplassen! Det viste seg at bussen måtte ha en fast ”mecanicus” som kunne 

hoppe ut på kort varsel når motoren fant på noe krøll. Jeg vet ikke hvorfor akkurat jeg ble 

utpekt til dette vervet, men det førte i alle fall til jeg i russetiden var mer ikledd kjeledress 

enn russedress! 

 

 

Foreløpig stopp var Solborgveien på Tjensvoll der pilot Frode bodde, men bussen skulle 

undersøkes, ev. repareres og til slutt males rød og dekoreres. Vi trengte plass innendørs! 

Så, hvor passer det best å plassere en stor, rød bil? Jo, selvsagt – på brannstasjonen! Den 

gangen holdt Stavanger brannstasjon til i et stort gammelt trehus midt på det som i dag er 

Domkirkeplassen, men stasjonen var nettopp flyttet ut til nye moderne lokaler på 

Lagårdsveien – derfor var det god plass til oss. Brannsjefen syntes bare det var hyggelig å 

la de gjenværende brannbilene få gjestebesøk! 

 

 

Alt oppussingsarbeidet 

foregikk som dugnad 

på liv og lyst! Det ble 

hamret og banket, filt 

og pusset, oljet og 

malt!  Doningen liknet 

ikke lenger på et 

hønsehus – den var 

blitt til noe som liknet 

en buss. Den hadde til 

og med fått navn – 

”Jokkum” – og en 

mascot: ”Jokkumsen”!  

Men hva med døra?  

Jo, den ble – takket  

 

 

være en velvillig vaktmester – tatt til snekkerverkstedet på Solborg folkehøgskule der den 

ble demontert og forsynt med nytt treverk. Den ble som ny!  Så var det biltilsynet! Det 

hjalp at Jokkum var nymalt og hadde fått døra på plass, men vi var urolige for 
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forstillingen framme. Her var det slitasje som ikke 

var helt bra slik at det ble slark i styre-

overføringen. Nå var gode råd dyre! Frode fant da 

på å stramme styrefriksjonen så mye at slarken på 

forstillingen ikke kunne merkes. ”Ikke bra” tenker 

vi i etterpåklokskapens lys .... 

 

Mulligens var det slarken i forstillingen som lå bak et mystisk fenomen – ”skrue- og 

muttermuren”. Når farten økte til over seksti kilometer i timen, begynte Jokkum å riste og 

bråke noe forferdelig. Det var som å passere lydmuren, for når farten økte ytterligere, 

forsvant ulydene. Mens ristingen pågikk som verst, fryktet vi at skruer og mutre skulle 

løsne – derfor navnet ”skrue- og muttermuren”. Senere definerte vi fenomenet som en 

egenskap og ikke en feil! 

 

Mens vi ventet på at den egentlige russefeiringen skulle starte på 17. mai, tok vi småturer 

med Jokkum og tenkte at livet bare er herlig.  Men... det ser ut til at alle paradis har en 

eller annen slange! Det var noen som ikke ville oss vel. En dag da vi skulle hente Jokkum 

på Tjensvoll, var han ikke å finne. Etter litt leting viste det seg at ”noen” hadde tappet 

luften ut av dekkene, løsnet håndbrekket og dyttet Jokkum ned Tjensvollveien. I 

motorkassen var alle tenningsledningene revet løs og slangene var vridd ut av posisjon 

inni dekket!  Puh!  litt av en jobb! Hjulene måtte tas av ett for ett og fraktes i lånt bil ned 

til vulkaniseringsverkstedet på Lagårdsveien. Motoren måtte sveives for hånd for å 

bestemme tenningsrekkefølgen for sylinderne. Jeg tror også at det var sabotert noe med 

bremsene. Heldigvis var ikke bussen dekorert ennå, så der var det ikke hærverk. Vi var 

blitt advart – nå måtte vi være på vakt! Klok av skade skrev jeg ned tenningsrekkefølgen 

til sylinderne. Denne rekkefølgen skar jeg inn i russestaven slik at den alltid var 

tilgjengelig! 

 

Jokkum var ganske tørst – både på vann og 

bensin. Vi forsøkte å finne ut hvor tørst – og 

kom til at han ville ha ca 1,7 liter bensin pr. 

mil. Her var det viktig å økonomisere. Nå viste 

det seg at en i vår flokk kjente en mann som 

kjente en mann som kunne skaffe oss en del 

liter med billig ”traktorbensin” eller 

”fiskerbensin” som noen kalte det. Nå var 

Jokkum verken traktor eller fiskebåt – og 

motoren var absolutt ikke beregnet på det 

ekstremt lave oktantallet (okt 60?) til 

traktorbensinen. Men vi visste råd: Hva om vi 

byttet ut den flotte Carter fallforgasseren med 

en som hadde justerbar dyse? Ned til Knoksen, 

som den gang holdt til på Lagårdsveien – og 

der fant vi en Solex-forgasser med variabel 

dyse! For sikkerhets skyld kjøpte vi også et 

helt nytt keramisk bensinfilter med 

vannutskilling (dette filteret gjorde senere tjeneste i mekanikerens motorbåt i 42 år!). Så 

bar det ned til Dahles skipshandel der vi fyllte ca 20 liter billig bensin kjøpt under navnet 

til vår ukjente velgjører. Jo, Jokkum gikk da på et vis, men det ble mye justering og 



 4 

plunder underveis så det ble til at vi gikk over til vanlig lavoktan bensin igjen. Det ble 

flere turer med en russegjeng som ble mer og mer sammensveiset. Åpen buss og åpne 

hjem! Vi tenker ofte på de hyggelige hjemmebesøkene som begynte hos Bjørg Imsland, 

der vi ble samlet første gang. 

 

 
 

 

 

 

Det nærmet seg 17. mai. 

Ny dugnad med flikking 

og maling. Jokkum ble 

dekorert etter alle kunstens 

regler – uten reklame!  

Men hva ville skje natt til 

17. mai? Det gikk rykter 

om at ”noen” skulle lete 

opp bussen og utføre 

hærverk av noe slag. Og 

med erfaringen fra 

episoden i Tjensvoldveien 

i friskt minne, måtte noe  

 

 

gjøres!  De ”noen” var mobile i egne russebiler og kunne finne Jokkum i hele distriktet. 

Førstepilot Frode la en plan. Han parkerte bussen foran huset i Solborgveien og gikk til ro 

for natten – men han sov ikke! Så, i halv totiden hørtes lyder fra der bussen sto. De brukte 
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lang tid - med malerkoster! Da de omsider ver ferdige, listet piloten seg ut og så at hele 

bussen var overmalt med diverse lite hyggelige slagord – lakkmaling.  Dette hadde 

piloten tatt høyde for. Nede i kjelleren hadde han en stor kanne med white spirit og en 

haug med gamle bomullsfiller. Malingen var helt fersk og lot seg greit fjerne – uten spor! 

Piloten gikk og la seg og fikk seg litt søvn før solen sto opp over selveste 17. mai.  

 

Det ble en uforglemmelig 17. mai morgen. Hele gjengen var invitert hjem til Tommy der 

vi ble servert en herlig frokost. Så var det bare å vente på barnetoget og russetoget. Da 

Jokkum dukket opp i russetoget, ren og nypusset, var det ”noen” som fikk hakeslepp. De 

hadde gledet seg til å se en buss med sine litt ufine slagord – og skjønte ingenting! Men 

de hadde ikke tenkt å gi seg. De skulle ta hevn for nederlaget. 

 

Selve russefeiringen forgikk på leirstedet Vier i Riska. Selve ankomsten viste seg å bli 

noe problematisk. Vi måtte passere en port med solide betongpeler på hver side. Det var 

bare centimeter å gå på og Jokkum var ganske brei. Igjen var det piloten som klarte det. 

Han smøg breie Jokkum på første gir forsiktig gjennom porten – uten skade! 

 

Det ble en herlig kveld på Vier med mye sang, lått og løye, men også med alvorsord fra 

vår kloke leder Benna. 

 

Morgenen kom og vi skulle forlate Vier. Men akk! – Piloten var nok litt overmodig etter 

gårsdagens manøvrering, for han stolte litt for mye på eget øyemål og litt for lite på 

dirigeringen. Jokkum skled langsomt gjennom betongporten i første gir som sist, men 

denne gangen akkompagnert av en rar skrapelyd! Et raskt blikk bak mot styrbord side 

viste ”Ridende mann med gitar” i vakre aluminiumsfolder.  Det gikk bra. Vi kom tilbake 

til Stavanger. Den foldete aluminiumsplaten ble erstattet av en ny i billigere forsinket 

jern. Ny ”Ridende mann...” ble malt og Jokkum var like god. 

 

Det nærmet seg Pinse. Vi fikk 

besøk av kristenruss fra 

Kristiansand og selv skulle vi 

dra med Jokkum til 

Kristiansand der det var 

forberedt en stor samling av 

kristenruss fra store deler av 

Sør-Norge. Det var den første 

større russesamlingen noen 

sinne og vi gledet oss – både til 

selve turen ned, og til å treffe 

kristenruss fra andre deler av 

landet. Men vi hadde et 

problem: ”Noen” ville oss 

fremdeles ikke vel og hadde 

sverget på at de skulle utføre  

 

 

sabotasje slik at Jokkum ikke var kjørbar. De skulle nok finne bussen! 
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Vi fikk høre i ettertid at de hadde kjørt hele natten over store deler av Jæren uten å finne 

Jokkum. De forsto ingenting! Hvor var bussen? 

 

Jokkum? – jo, han var trygt parkert i den nye brannstasjonen på Lagårdsveien midt 

mellom andre store røde biler! Ingen kom på å lete der! 

 

Så kom avreisedagen. Takgrinden ble lastet full av soveposer, ryggsekker og en og annen 

liten koffert. Ca 25 glade russ var klare for avgang. En av oss, Torger Bø, var litt skeptisk 

til bussens tilstand, så han foretrakk å reise med sin egen motorsykkel. Han fikk lov til 

det; 

 

Turen startet bra. Piloten hadde funnet ut at en mystisk indre trasé ville bli noe kortere 

enn den vanlige riksveien, så vi var ved godt mot (senere viste det seg at denne 

”snarveien” var den eneste vi ikke hadde lov til å kjøre på med en så tung bil!). Etter noen 

timers kjøring begynte motoren å fuske. Forløpet av det som hendte har mekanikeren av 

forståelige grunner delvis fortrengt, men noen glimt spøker ennå langt inne i de mørke 

deler av hukommelsen. Her er noen glimt: 

 

Det var tydelig at motorproblemene var enten knyttet til tenningssystemet eller 

bensintilførselen. Opp med motorpanseret. Av med fordelerlokket. Skraping av irr på 

kontaktene. Testing av hver tennplugg om det var gnist. 

 

Alle pluggene fungerte, så da måtte problemene komme fra bensinsystemet. Av med 

luftfilteret på forgasseren. Mekanikeren forsøkte å lage sug ved å strupe forgasseren med 

hånda. Det hjalp, men det gjorde vondt i hånda etter hvert.  Ny teknikk måtte prøves. 

Med bensin i en kopp, matet mekanikeren dråpe for dråpe i luftinntaket. Det virket. men 

ikke godt nok. Bussen ble for tung i bakkene – alle måtte ut! Utrolig nok tok gjengen 

situasjonen med fatning når de måtte ut og inn av bussen hele tiden. Noe av æren for det 

må vi gi til musikkavdelingen bestående av Oddvar og Per Torstein. De sørget for at sang 

og liflige toner fylte bakker og sinn med vellyd! 

 

 Det ble mye start og stopp av motoren, men plutselig virket ikke selvstarteren lenger! 

Bare et svakt klikk fra tenningsreleet – ikke noe brumming fra selve starteren. Vi ble nødt 

til å løsne starteren for å se hva som sviktet. Jo, det var en hovedkabel som var irret av! 

En kabel som skulle tåle ca 150 Ampere med strøm! 

 

Hva gjør vi nå? Det var begynt å mørkne. Vi befant oss på en heller øde vei uten trafikk 

og vi hadde langt igjen til Kristiansand. 
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Men der det er lys er det håp! Et godt stykke fra veien lå et lite gårdstun der det lyste fra 

et stuevindu. Var det hjelp å få der?  Piloten og mekanikeren pakket selvstarteren inn i 

noe papir og lusket opp til gården. Kona som åpnet så helst engstelig ut da hun så disse to 

skumle fremmede ute i havmørket. Mannen måtte komme! ”Ke e problemet dokka?” ville 

han vite. ”Var det mulig å få låne en stor loddebolt på minst 300 Watt?”  Vi skjønte at 

svaret selvsagt ville bli negativt – ikke mange har en 300 W loddebolt liggende i skuffa! 

”Jau, bli med ud i eldhuset så fæ me sjå” Og der fant han loddebolten! Den kraftige 

ledningen ble loddet grundig sammen. Bonden skulle ikke ha betaling når han hørte hva 

slags folk han hadde med å gjøre. 

 

Da starteren var montert og testet, var piloten og mekanikeren ganske utslitte. Gjengen i 

bussen var også slitne av alt ståket og var kommet over i et fjollet stadium som irriterte de 

to ansvarlige grenseløst! Nå var det nok! Piloten og mekanikeren marsjerte ut av bussen, 

slo døra igjen etter seg, åpnet bagasjeluka bak og satte seg sure inn i bagasjerommet. Det 

ble dørgende stilt i bussen. Budskapet var oppfattet. 

 

Slik satt vi en lang stund og furtet. Så hørtes en sped og forsiktig stemme fra baksetet: 

”Eg konne fått såde på med Bø’en eg ........” Stemmen som tilhørte Tor Jostein var det 

som skulle forløse den mørke stemningen. Vi kunne le igjen og – under over alle under – 

bussen startet og tuslet og gikk uten større problemer helt fram til Kristiansand. Da hadde 

vi vært på farten i 24 timer. I ettertid fikk vi høre at det også var avholdt en alvorlig 

bønnestund der i baksetet. En eller annen ”der oppe” må ha funnet at russegjengen fra 

Stavanger hadde fått nok prøvelser – nå måtte de komme seg trygt til Kristiansand!  
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Oppholdet i Kristiansand ble svært 

vellykket – ikke minst på grunn av klok 

og dyktig ledelse fra lederne Reidar 

Paulsen og Benna. Det ble utflukter, 

gudstjeneste og samlinger. Alle var 

glade. 

 

 
 

Vi la ut på hjemreisen med godt mot og var kommet ganske langt før bensinproblemene 

begynte igjen. Men – merkelig nok – denne gangen var vi sikre på at ting ville ordne seg. 

For sikkerhets skyld demonterte vi bensinrøret. Det var i god stand uten tetting. Så 

bensinfilteret – det var også OK. Da måtte det være bensinpumpa. 
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 At vi ikke hadde sjekket 

den på nedturen! Der lå 

feilen – en liten rift i det 

ene ventilhuset gjorde at 

stengeventilen hang seg 

opp slik at bensinen ikke 

ble presset videre opp i 

forgasseren. Riften ble 

polert vekk og Jokkum tok 

oss trygt tilbake til 

Stavanger. 
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Turen hjem gikk fint! 

Det led ut i juni måned. Eksamen ble gjennomført og russeluene ble byttet ut med sorte 

studenterluer. Den glade russegjengen ble spredt for alle vinder – men Jokkum, hvor ble 

det av ham? Senere samme året fant vi ham utenfor Haga sitt verksted i Hommersåk. Han 

var dekket av snø, den ene lykta var knust, men ellers virket han i fin form. 

Dekorasjonene var fremdeles intakte og det var nesten som om han satte pris på et besøk 

fra gamle kjente. Senere fikk vi høre at han hadde fått et etterliv ombygd til kranbil, men 

det er bare rykter..... 
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RADIATORPLUGGEN ER DET ENESTE SOM ER TATT VARE PÅ AV 

JOKKUM. Den residerte i mange år hos førstepilot Frode i USA, men er nå 

i gode hender hos mecanicus! 
 


