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Dei gamle tuddalsbussane Halvor Mosebø  
Denne artikkelen var opprinneleg ei særoppgåve skriven i 9.klasse på 
ungdomsskulen i Sauland vinteren 1997 av eit barnebarn av hovudper-
sonen i forrige artikkel. Og ein skal ikkje sjå bort frå at forfattaren her har 
hatt nytte av bestefars kunnskap. 

Teksten og bildeutvalget er tilpassa i samarbeid med Torkild 
H.Mosebø.  Nye transportbehov veks fram 
Hotell Bjår 
For å utnytte turisttrafikken betre på slutten av 1800-talet, fekk også Tud-
dal sitt hotell. Hotell Bjaar låg som namnet seier ved Bjårvatn i Tuddal, 
nærare bestemt på østsida av vatnet, like inntil hovudvegen. Det var ein 
stor bygning i to fulle etasjar, bygd i sveitserstil som var typisk for hotella 
på den tida. Nøyaktig byggeår er usikkert, men det var rundt 1890 at 
Hans og Louise Tjønn starta opp drifta. På hotellet var det skysstasjon, 
og nede på Bjårvatnet skal det ha vore travbane om vinteren. 

Hotellet vart stadig utvida med større og mindre tilbygg. I midten av 
1890 åra vart hovudbygningen bygd på i den eine enden slik at han vart 
dobbelt så lang. Dette førte til at verandaen på hotellet ikkje lenger vart 
midt på bygningen. I sveitserstil var det vanleg at verandaen sto midt på 
huset. 

I 1898 stod også ein anneksbygning og ny stall ferdig. Annekset stod 
litt oppe i bakken på andre sida av vegen. 
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Tuddal høyfjellshotell 
Tuddal Høyfjellshotell som i starten vart kalla Tuddal Sanatorium, vart 
bygd oppe på det fine høgfjellsområdet mellom Kovstulvatn og Gausta-
råen. Denne plasseringa var ideell, berre få km frå bygda og med kort 
reise til Gaustatoppen. Det var derfor ikkje tilfeldig at denne staden vart 
tidleg utbygd med tanke på turisme. Det var advokat Emil Roll, som var 
på ein tur frå Vestfjorddalen over Gaustatoppen til Tuddal ein gong i 
1880 åra, som fekk ideen om å bygge. På turen vart han så imponera av 
terrenget rundt foten av Gaustatoppen at han bestemte seg for å bygge 
eit høgfjellssanatorium her. Han drøfta like etter planen sin med sokne-
presten i Hjartdal Peder Lexow og lensmann Torgrim M.Kleppen, som 
begge melde si interesse. 

I 1892 kjøpte Roll og Lexow fjellområdet rundt Bitringsnatten på nord-
sida av Kovstulvatn. Dette var eit seterområde som frå gammalt av høyr-
de til Gjuvstul-gardane. Inne på dette området var det fire stular, dei heit-
te Nystul, Bitringsnatten, Haugestul og Stavsro. Den første hytta til Tud-

Hotel Bjaar  
Foto: G.Rua. Frå ”Hjartdal i bilder” av Trygve Nes 
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dal Sanatorium vart bygd oppe på Haugestul og var ferdig i 1893. Drifta 
gjekk så bra, at like etterpå, kjøpte dei same karane eit stykke av naboei-
gedommen som høyrde til Nord-Bøen og la det inntil Gjuvstulbeitet. Dette 
stykke var Nystul som tidlegare hadde vore stule under Nord-Bøen og 
låg lengre nede mot Kovstulvatn. Plassen her vart valt fordi den var om-
gjeven av lun granskog. Her vart ein tre etasjes hovudbygning sett opp. 
Bygningen som var i dragestil, var ferdig i 1895. Saman med ein del hyt-
ter som hadde fått typiske tuddalsnamn som Bakkestul, Skogstul, Brostul 
og Solstul, utgjorde alt dette eit anlegg som fekk namnet Tuddal Høifjelds
-Sanatorium. Det vart det første i sitt slag i Norge. Tuddalsvegen 
Tuddalsvegen slik vi kjenner han i dag, tek av riksvegen midt i nåverande 
Sauland sentrum med Løvheim, kommunehuset og banken. Slik var det 
ikkje i tidlegare tider. Da var sentrum av bygda lengre vestover - i områ-
det ved skulen og kyrkja. På den tid tok Tuddalsvegen av storvegen i 
dette området. 

 Vegen starta ved prestegarden, Sauland, og gjekk forbi Mosebø sku-
le - seinare Kyrkjekrinsen skule og i vår tid, Sauland skule. Vidare gjekk 
vegen forbi bussgara-
sjen i krysset med 
"Tatergata". Herifrå 
for vegen nedunder 
Kleppenn, opp Bø-
brekka og forbi 
Nordistugu-, Suistugu
- og Myljom-Bø. Frå 
Myljom-Bø gjekk ve-
gen opp ”Kjellar-
brekka” - over haugen 
som vart grustak etter 
krigen, og bustadfelt i 
våre dagar. Frå grus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heilt i starten på den gamle Tuddalsvegen ligg framleis 
skulen. Her er det ei ombygging på gang  rundt 1950. 
Samtidig var den nye Tuddalsvegen under arbeid. 

Foto frå HHL 

 



Hjartdal historielag - Årbok 2011 

 4  

Heilt ny tuddalsveg gjennom Bøgrenda tidleg på 1950-talet.  
Til venstre for buret på Myljom-Bø i framgrunnen ser vi restane av Kjellarbrekka. Grusta-
ket har i vår tid flata ut det store platået der ein meiner ein historisk Bø-gard var plassert. 
Dessverre blei det ikkje gjort fullstendig utgraving av haugen, men mange arkeologiske 
funn er gjort i Bø-grenda og plassert i Oldsakssamlinga i Oslo.  Kasin og Bekkhus øvst  i 
bakgrunnen. 

Foto: Viderøe. Tilhøyrer Hjartdal kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moen-grenda på    
Tuddalsdalen. 
 

Bildet er tatt av 
fotograf Narve 
Skarpmoen og 

presentert i 
”Hjartdal i bilder”  
av Trygve Nes) 
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taket gjekk vegen rett nedunder husa på Øvstebø og opp mot Kasin, Aa-
sen og Maurebrekke. 

Frå Aasen og Maurebrekke svingar vegen seg opp forbi Bekkhus, og 
går vidare oppover langs foten av Kleppefjell og Høgenut. På veg opp-
over Tuddalsdalen går han forbi fleire gamle plassar - Sjukebakke, Stå-
lenn og Dalen. 

Etter å ha kryssa Stavåa på toppen av Stavåsbrekka, for den gamle 
Tuddalsvegen ned over Langebrekkun’ slik vi kjenner dei i dag. Nede i 
botnen kryssar vi Uppstigsåa og Vesleåa ved Bruin’. Etter jamn stigning 
nokre hundre meter kjem vi fram til Moen-grenda - der Kaffihaugen er 
einaste bebudde plassen i dag. I tidlegare tider var det mykje meire folk 
her. 

Ovanfor Moen-grenda passerar Tuddalsvegen soknegrensa mellom 
Sauland og Tuddal ved Raundalskleiva. I dette området kan vi den dag i 
dag finne restar etter tidlegare svingar på den gamle vegen. 

Frå Raundalen går vegen vidare forbi Skarkedalen og kjem fram til 
oset av Sønderlandsvatn. Her har vegen kryssa Skogsåa ved hjelp av 
fleire bruer opp gjennom åra.  

Frå Sønderlandsgrenda går vegen nord gjennom su-bygda av Tuddal 
- forbi Rue-grenda og Hovdegrenda. Ved Fossehalli kjem vegen fram til 
oset av Bjårvatn der vegen følgjer austsida av vatnet nord mot Tuddal 
sentrum. 

Gjennom Tuddal sentrum passera den gamle Tuddalsvegen forret-
ningar og hotell som hadde kome i takt med utviklinga og den nye tida. 
Handel og turisme hadde gjeve grunnlag for desse utbyggingane. 

 
 
 
Ei gammal bru over 
Søndlandsoset. Vi 
ser framleis dei 
gamle brukara 
ovanfor brua i dag.  
Den nye brua er ei 
tidlegare jernbane-
bru frå NSB. 

Bilde frå HHL 
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På veg mot Tuddal kyrkje passerar vi vegkrysset der Bondalsvegen 
tek til venstre. Vi held fram til høgre og kjem snart opp mot Solheims-
grenda. Gjennom denne bratte grenda må vegen gjere fleire svingar 
gjennom Solheimsbrekkene. 

Etter at desse brekkene er passera, kjem vi opp på Toskjær og 
Kovstulheia. Lengst inne mot foten av Gausta kjem vi fram til Tuddal Høi-
fjeldshotell som i si tid la det viktigaste grunnlaget for vare- og persontra-
fikken som dei gamle tuddalsbussane kom til å stå for. Draumen om jernbane og  andre transportmiddel 
Mykje av oppblomstringa i hotellnæringa hadde direkte forbindelse med 
forbetringar innanfor transportsektoren. Nye vegar, jernbane og damp-
skipruter førte til nye overnattingsstader. 

Tuddal var i så måte eit unntak. Der kom hotellet først, og etter det 
håpet om at kommunikasjonen med tida vart betre. 

Tuddal kyrkje. Foto:N.Skarpmoen. Frå ”Hjartdal i bilder”  av Trygve Nes. 



Hjartdal historielag - Årbok 2011    

7 

I det daglege var problemet å frakte gjestene opp på Kovstulheia frå 
tuddalssida. I brosjyrene som vart sendt ut frå Tuddal Høifjeldssanato-
rium, vart det oppgjeve to reiseruter for å komme til Tuddal. Det var å 
reise med tog til Kongsberg eller med båt til Notodden. I begge tilfelle 
måtte dei som reiste ta seg vidare med hesteskyss. Begge alternativa tok 
i 1893 ein og ein halv dag frå Kristiania. Bil og buss kjem 
Draumen om jernbane opp gjennom dalføret måtte leggast bort. I staden 
vart det meir aktuelt å gjere landevegstransporten betre. Det gjekk heller 
ikkje fort. Den første bilen som kom seg heilt opp til Tuddal Høyfjellsho-
tell, har mest sannsynleg tilhørt generaldirektøren i Norsk Hydro, Sam 
Eyde. Midt i juni 1907 laga denne bilen uro ved å svinge inn framfor ho-
vudbygningen. To og ein halv time hadde turen frå Notodden til Tuddal 
tatt. Det einaste problemet hadde vore ei bru nede i Tuddal. 

Dei dristigaste ryttarane tok turen frå Kongsberg til Tuddal på åtte ti-
mar. 

Solheimsbrekkene. Frå ”Hjartdal i bilder”  av Trygve Nes. 
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I 1908 vart Øst-Telemarkens Automobilselskap etablert, og dei reisan-
de kunne nå stige om bord på Notodden og bli transportera til Løvheim 
hotell i Sauland. Tre kroner kosta turen, så det var ikkje nokon billig for-
nøyelse. Neste år, i 1908 vart det rutebiltilbod over Meheia. Det var 
Norsk Hydros behov for betre kommunikasjon som var avgjerande, men 
det hadde heller ikkje lite å si for høyfjellshotellet at reisetida mellom Not-
odden og Kristiania vart redusert til 4-5 timar. 

Bøndene hadde lenge blitt skulda for å motsette seg biltrafikken, men 
i 1912 var det også klart for bussrute til Tuddal sentrum. På grunn av pri-
sane var det nesten berre hotellgjestene som nytta seg av dette tilbodet. 
Men det vart også arbeidd for å få bussen vidare opp bakkane til Kovstul-
heia. Eit arbeid Roll sette stor pris på både fordi det ville bli til hjelp for 
hotellet og dessutan "avhjelpe Tuddølenes forestillinger om det farlige 
ved den rutebilen". 

I 1914 var det ein bil innom hotellet nokre gongar i løpet av somma-
ren, men det er uklart om dette var bussen. Den vart innkalla i vanskele-
ge situasjonar, som ved dødsfall og sjukdomstilfelle. Dessutan vart den 
benytta ved utbrotet av første verdskrig, da fleire av gjestane reiste. 

Men sommaren 1915 var det klart for rutebil tre gongar kvar veke. Frå 
1.juli kunne Øst-Telemarkens Automobilselskab frakte passasjerar frå 
Kongsberg og til døra på hotellet for 16 kroner pr. person. Om den første 
turen heitte det: 

Turen hadde gaat udmerket, men i Solheimsbakkene hadde de for 
stærk fart, saa benzinen begynte at koge og de maatte hæle vand 
paa i 10 minutter. Chauffeur Andersen som kjørte den ene bil, sa at 
tiden fra Bjaar og op var for knap. 

Det skulle ikkje gå lang tid før det viste seg at busstrafikk også hadde 
sine mørke sider. Etter knappe 14 dagar, heldt vegen på å bli øydelagt 
av det nye transportmidlet, og mot slutten av den første månaden byrja 
strekningen langs Toskjær å få preg av djup myrsump, der bilen stadig 
seig ned og slo seg til ro. Men bussruta heldt det gåande i åra som kom, 
trass i at vegen ikkje var nokon autostrada. 
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Buss - ikkje berre luksus 
Flyet og toget skulle aldri komme til å revolusjonere kommunikasjonstil-
bodet i Tuddal. Landevegstransporten vart betre med tida. 

Olav Landsverk sette i gang bussrute. Det lokale namnet på denne 
ruta vart ”den gule fare”. Denne ruta vart gjeven opp etter kort tid. 

Tjønns Bilruter skulle få lengre levetid. Dei vart starta av Jon og Gjer-
mund Tjønn i 1925, og gjennom dette selskapet skulle kollektivtranspor-
ten bli på lokale hender til 1962. 

Den motoriserte ferdselen tiltrekte seg oppmerksomhet. Folk kom 
springande for å få med seg eit glimt av bilane når dei kom oppover dal-
føret. Det var ikkje vanskeleg å høre dei. Tuddalsdalen er og var proble-
matisk, og datidas sjåførar bruka hornet for å varsle andre vegfarande i 
dei uoversiktlege svingane oppover dalen. Det vart derfor mykje tuting. 
Det var enkelt å følgje med når ein bil nærma seg. 

Hestane såg med ein viss skepsis på dei nye, buldrande vognene, og 
kjørekarane hadde ein stri jobb når gammal og ny tid trefte på kvarandre. Øst-Telemarkens Automobilselskab - ØTA 
Initiativet til å stifte eit bilselskap i Øst-Telemark kom frå Sauland. Det er 
viktig å vite at det var bygdefolk som først tenkte på å skaffe samband 
mellom si eiga bygd og nærmaste by. Saulendingane måtte ta ansvar for 
samband med distrikta rundt seg. 

Dei hadde hatt ein framsynt mann på stortinget i Torgrim M.Kleppen. 
Kor framsynt han var skjønnar ein når ein veit at den første varige bilruta 
i Noreg vart sett i gang 12. mai 1908 mellom Molde og Batenfjorden. Ak-
sjeinnbydinga for å starte automobilselskap i Øst-Telemark, kom frå T.M. 
Kleppen allereie 1.mai 1908. Det første møtet i ØTA vart halde den 26. 
juni, og den første ruteturen var 8.august same året. Etter dette var No-
regs tredje rute i gang. I mellomtida var det komme i gang ei rute ved 
Steinkjer. I heile Noreg var det i 1908 berre 120 bilar. 

I det første styret for Øst-Telemarkens Automobilselskap var T.M. 
Kleppen og O.S. Haugen frå Hjartdal, A.O. Holla frå Heddal, og repre-
sentant for Notodden - kjøpmannen Th. Th. Mørk. 



Hjartdal historielag - Årbok 2011 

 10  

Den 8.juli 1909 kom den første irritasjonen over bussane. Klagene 
gjekk ut på skremming av hestar, og at åker og eng støva ned. Ein re-
daktør, som refererte frå ein tur med bussen, meinte at bøndane over-
dreiv klagene om at hestane vart skremt. På turen møtte dei mange hes-
tar og ingen av dei var redde. 

Det var ikkje akkurat billig å kjøre med rutebilen i den første tida. Frå 
Notodden til Klokkarrud kosta det 1 kr, til Sollid 1,80, Ørvella 2,50, Sau-
land 3 kr og Tinnoset 5 kr. Dette var god lønn for ein arbeidsdag. Selska-
pet skaffa seg også ein to-tonns lastebil, og med den kosta transporten 
av 100 kg gods 1,50 til Tinnoset. 

Den første bilen til Øst-Telemarkens Automobilselskap, var ein Chair-
bank. Personbilen hadde 12 sete, og på bilen var det kalesje. Seinare 
gjekk dei over til å bruke 7-seter. Trafikken foregjekk berre på sommaren. 
Det starta når snøen gjekk om våren og slutta når det ikkje var framko-

To av dei første bilane til Øst-Telemarens Automobilselskap. Fotografen har her stått 
omlag der inngangen til T.Jores butikk er i dag (1997). Huset bak bilane vart rive for 
mange år sidan. 
Bilen som står nærast huset, er truleg den aller første bilen til ØTA, ein 30 hestars "Agryl" 
med benkerader for i alt 12 personar.  
Den andre er truleg ein to-tonns lastebil som selskapet skaffa seg litt seinare. 

Foto frå HHL 



Hjartdal historielag - Årbok 2011    

11 

meleg på grunn av snø om seinhausten. Det var ikkje brøyting av vegane 
på den tida. 

ØTA hadde første ruteturen sin mellom Sauland og Notodden 
13.august 1908. Ruta Notodden-Tuddal vart starta i 1912, og til Hjartdal 
vart det rute i 1916. 

Frå starten måtte ØTA til Kristiania for å få sjåførar det første året. I 
1909 og 1911 blei to frå Notodden og Heddal "vognmenn". Første lokale 
bussjåfør vart Kittil Øystul frå Sauland i 1912, same året tuddalsruta star-
ta. Han kan såleis vere ein av dei første som har kjørt tuddalsbussen. 

I Teledølen for onsdag 6.mai 1908 blei nyheten om automobilruta mel-
lom Notodden og Sauland slått stort opp: 

...Foreløbig tenkes lagt an på persontrafikk, i hvilken hensikt det vil bli 
anskaffet en vogn som rummer 9 personer. Det er etter initiativ av 
forh.v. stortingsmann T.M.Kleppen at det i nærmeste fremtid vil bli 
utstedt aktieinnbydelse til startelse av, som det står i nyhetsmel-
dingen, en automobilrute mellom Notodden og Sauland. Det vil for 
distriktets skyld være å ønske at planen kan vinne den fornødne til-
slutning, så ruten kan komme i stand allerede fra sommeren av. 
Vognen vil bli således innrettet at den utenfor turisttiden kan benyttes 
til tranport av lettere varer, og videre gjør man regning med å overta 
postbefordringen. 
Aktiekapitalen tenkes satt til kr. 14.000, hvorav den ene halvpart ten-
kes tilveiebrakt innen distriktet, og den andre halvdel venter man å få 
av Skien-Telemarkens Dampskibsselskab, mot at selskapet derfor 
erholder aktier. 

Onsdag den 3.juni 1908, kunne ein lese: 

Aktietegningen til det påtenkte aktieselskap for automobiltrafikk mel-
lom Notodden og Sauland har, spesielt i Sauland, gått utmerket. Her 
på Notodden har det gått mindre bra. Da det må antas at Notodden 
vil få adskillig nytte av ruten, bl.a. ved tilførsel av landmannsproduk-
ter, ville det være ønskeligt om aktietegningen også her på Notodden 
kunne samle litt større interesse. Aktier tegnes hos bankdirektør 
Kleppen. 

Om det konstituerande møtet står det i protokollen for ØTA: 

År 1908, den 26. juni blev det holdt et møte på Notodden i Hitterdal til 
dannelse av et aktieselskap for automobildrift fra Notodden og opp-
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over bygdene i Øst-Telemarken. T.M.Kleppen fremla innbydelse til 
nevnte selskap av 1.mai d.å. Av innbydelsen fremgår det at der er 
tegnet et aksjepeløp stort kr.18000, hvilket beløp er tegnet hoved-
saklig i vedkommende distrikt. Av Skien-Telemarkens Dampskibssel-
skap er dessuten tegnet et beløp stort kr. 5000. Aktiekapitalen utgjør 
således kr. 23000. 
Der var fremmøtt 33 aksjonerer… 

Dei vedtok å kalle selskapet Øst-Telemarkens Automobilselskap A/S. 
Lover blei også vedtekne, og vi les i § 1: 

Øst-Telemarkens Automobilselskab, hvis formål er transport av gods 
og personer fra Notodden og oppover bygdene i Øst-Telemarken er 
et uansvarleg selskap med en aksje-kapital av kr. 23000. 
Selskapets sete er Hjartdal tinglag. Aksjenes størrelse er kr. 100,- et 
hundre kroner -, hvorav halvparten skal innbetales når selskapet er 
konstituert, resten av aksjekapitalen kan innkalles etter beslutning 
fattet i selskapets årlige generalforsamling. Aksjene må ikke selges 
eller transporteres utan styrets samtykke. 

Om valg av medlemmer til direksjonen står det: 

...T. M. Kleppen med 29 stemmer, O. A. Holla med 21 stemmer, O. 
S. Haugan med 19 stemmer, Th. Th. Mørk med 11 stemmer, og til 
supleanter valgtes: O. J. Sauar med 24 stemmer, M.M. Kleppen, 
Sauland med 22 stemmer, M.M. Kleppen, Notodden med 21 stem-
mer, O.T. Haugen med 17 stemmer. 
Til revisorer valgtes med aklamasjon Ingeniør Samuelsen og 
O.T.Mosebø. 

Vidare les vi: 

Man besluttet å fortsette med tegning av aksjer inntil et beløp av ca. 
kr 30000. Denne aksjetegning må dog være utført innen utgangen av 
juli måned d.å. Samtidig blev besluttet å anskaffe 2 - to automobiler, 
nemlig en for personbefordring og en for godstransport. 

At interessa for saka var stor blant bøndene, ikkje minst i Sauland, ser 
vi av kven som skreiv under møtepapira:  

T.M.Kleppen, O.Haave, O.A.Holla, O.T.Mosebø, M.M.Kleppen, Th. 
Mørk, Leif Thorbjørnsen, O.G.Hafsteen, Kittil K.Bø, John G.Frøland, 
M.T.Bratt, O.S.Bergen, Andres Olsen, Ellef O.Ødegården, Sveinung 
Rekaa, Andres Holla, Oline Riis, M.L.Fraas, Leiv L.Skoje, Kjetil Dah-
len, O.O.Brække, O.J.Hustveit, M.M.Kleppen.  
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Ei større ulykke i Tuddal i 1915 
I 1915 skjedde det ei alvorleg ulykke i Solheimsbakkane i Tuddal. Bilen 
hadde da kjedetrekk, slik som bilane til vanleg hadde i den tida. I dei 
bratte bakkane hoppa kjedet av og bilen trilla utover. Bilføraren Jens  
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Andersen frå Notodden og ei dame frå Drangedal mista livet i denne 
ulykka. Disponenten L.J.Gjærum fortalde at noko av det første han fekk å 
gjera var å reise til Tuddal i samband med denne ulykka. Tjønns bilruter 
Tjønns Bilruter vart etablert av Gjermund og Jon Tjønn i 1925. Og etter 
dette skulle kollektivtransporten opp og ned langs Tuddalsdalen bli på 
lokale hender fram til 1962. Frå da av overtok ØTA transporten til Tuddal. 

Den første som hadde transport til Tuddal var Gunnuv Grasåsen, men 
han dreiv ikkje så lenge. Etter han var det Ola Landsverk som tok over ei 
tid, før Gjermund og Jon Tjønn dreiv Tjønns Bilruter fram til 1962. 

Dei første bilane som Tjønns Bilruter eigde, var truleg ein personbil, 
og ein lastebil med benkar og lasteplan til varene. 

Personbilen var truleg ein pedalford. Pedalforden var utstyrt med fot-
gir, i alt 3. Heilt inne var bakover, første hakket utover var 1.gir og andre 
hakket var 2.gir. Dersom det var lite bensin på tanken, hadde Forden 
problem med å komme opp bakkane. Uttaket til bensinen låg framme i 
tanken, slik at bilen ikkje fekk bensin i motbakkane. Så derfor hende det 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buss frå Tjønns Bilruter pas-
serar Sønderlandsbrua 

1947. Dette var ein 25 seters 
Volvo. Dette biletet er tatt av 
ein oppsynsmann frå Vegve-

senet, fordi bussen hadde 
overlast i forhold til  
brukonstruksjonen. 

 
Foto: Ukjend. Henta frå  

”Ud fra den  kvalme Byluft” 
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at dei måtte rygge opp bakkane. Det var også karbidlykter på denne bi-
len. Forden vart bruka til å frakte pakker opp til hotellet. Dette var noko 
av det første Tjønns Bilruter kjørte med opp til Tuddal Høyfjellshotell. 

Jon O.Bøen i Tuddal var med Gjermund Tjønn på tur opp til hotellet. 
Det Jon hugsar best var turen nedatt til Bjår Hotell, der han budde. Han 
fortel at på heimturen stoppa Gjermund bussen ved Kovstulvatnet. Han 
reiste ned til bekkeoset, og gjekk ut på ein stein. Med ei karbidlykt, slik 
som var på pedalforden, fanga han fisk med lyster. Dei fekk tre fine fiskar 
på 1 - 1,5 kg. 

Tidleg på 1950-talet gjekk Halvor Bøen og Gjermund Tjønn saman om 
å modernisere vintertransporten til høyfjellshotellet. Dei kjøpte ein Fergu-
son traktor som dei utstyrte med ski framme og belte bak. På ein kjelke 
hadde dei laga ei hytte der passasjerane sat på benkar. Denne kjøredo-
ningen var samkjørt med bussane. Dei køyrde berre opp, ikkje nedatt til 
Bjår, med turistar. Dei som skulle nå bussen der nede måtte reise med 

På bildet som truleg er frå 1926, ser vi Gjermund Tjønn ved rattet i den første kombinerte 
rutebilen Tuddal - Notodden. Bilen er ein Chevrolet, den første som vart bygd kombinert 
hos Funnemark, Notodden. 

Foto frå Hjartdalskalenderen 1991 
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hest eller gå på ski. Dei måtte reise frå hotellet klokka halv sju om morgo-
nen for å rekke bussen ved Bjår i Tuddal sentrum. Andre konsesjonar 
I 1962, da ØTA tok over konsesjonen til Tjønns Bilruter for Tuddalsruta, 
vart dei einerådande i regionen. Men før det hadde det vore fleire mindre 
rutekonsesjonar til Tuddal. I tillegg til Gjermund og John Tjønns drift har 
eg funne fram til Aasdalens lasterute og Johan Christensens passasjer-
rute til Tuddal Høyfjellshotell. 

Bussen frå Tuddal passerer Bekkhus i Sauland. 
Det er ein Volvo type L.N. 94, årsmodel 1938. Det var 6 sylindrar i motoren. Bensintan-
ken romma 75 liter. Under krigen, frå 1943, gjekk bussen med vedgenerator.  
Bussen kosta 14 000 kroner og var registrert for 14 sitteplassar, inklusive sjåfør. Det var 
ingen ståplassar. Bussen vart registrert i 20. desember 1938. Det var ein lukka buss. Den 
største lengda på bussen var 7,10 meter, og den største bredda var 1,90. Vekta på bus-
sen i driftsferdig stand utan last var 3250 kg. Maksimal totalvekt av bussen med last var 
5000 kg. 
I 1944 vart bussen godkjent for 18 passasjerar inklusive sjåfør, utan last. Det var framleis 
ingen godkjende ståplassar 

Foto: Torleiv Aalandsli 
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"Dem go’e bussenn" 
"Dem goe bussenn" var namnet på ein klubb som blei starta opp i Tuddal 
på 1990-talet. Namnet kan tolkast på to måtar - dei gode kameratane, 
eller dei gode bussane. Bent Slåtta, Øystein Åsen og Bjørn Hagen ville ta 
vare på motorkjøretøy frå gamle dagar og få folk til å skjønne verdien av 
dette. Dei hadde ei stund 4-5 bilar og mange støttemedlemmer. Og ein 
god del dugnadsarbeid blei lagt ned. 

Det største kjøretøyet var den 1938-modell bussen, som er avbilda på  
forrige side. Denne bussen har det vore eit mål å restaurere og få på ve-
gen att.  

Etter at han vart tatt ut av drift ein gong på 1950-talet, stod han i sko-
gen ved Bjår i Tuddal sentrum. Han vart "funnen" på ny i 1995 og ung-
dommen fekk interesse for å gjere noko med han. 

Den 20.mai 1995 vart han henta fram og transportera sudover bygda 
til ein mellombels lagerplass. Det var Torkjell Tjønn som eigde bussen, 
men han gav han til klubben. 

Dessverre stoppa arbeidet opp, særleg av mangel på passande lokali-
teter der ein kunne stå med arbeidet. Det som er att av bussen står fram-

Det skal nok ein stor porsjon pågangsmot til å setje i gang  
restaurering av  1938-volvoen nå. 

Foto: Svein Bakkalia 
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leis i Tuddal, og dersom fleire entusiastar dukkar opp og vil ta eit tak, er 
det kanskje ennå ikkje for seint å gjere noko ut av dette minnet om ei tid 
da tuddalsbussane verkeleg var ei livsnerve for bygda. Kjelder 
◊ Gjertrud K.Karlsrud. Hjartdalsoga, band I. 1987 
◊ Gjertrud K.Karlsrud. Hjartdalsoga, band II. 1992 
◊ Trygve Nes. Hjartdal i bilder. 1992 
◊ Hallgrim Høydal. Ud fra den kvalme byluft - Tuddal Høyfjellshotell 100 år. 

1995 
◊ Notodden Historielag. Årsskrift 1996 
◊ Jens Christian Hansen. Notodden 1963 
◊ NRF. Odd Johannessen Norges rutebileierforbund, avd.Telemark 50 år. 1979  

Munnlege kjelder: 
◊ "Dem go’e bussenn" 
◊ Olav Lia, Tuddal 
◊ Jon O.Bøen, Tuddal 
◊ Halvor T.Mosebø, Sauland 
 
  


