




























































































































Brødrene Repstads Karosserifabrikk AS i Søgne leverte igår denneelegante
veteranbussen fra 1919 til bruk for bilruter Fana-Os-Milde L/L (FOM)

Her overleverer sjåfør Ejvind Larsen bilen til buss-selskapets representanter,
Eldborg og Gunnar Lønningen



En elegant veteranbuss fra 1919 ble i går
kjørt ut fra hallen på
Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S i
Søgn e. Karosseriarbeider Ejvind Larsen har
brukt nærmere 400 timer på det nøyaktige
restaureringsarbeidet. Den 12 seters bussen
skal i bruk som et ekstra tilbud for Bilruter
Fana-Os-Milde LL (FOM) i Bergen. Bussen
var bl.a nummer en for Automobilruter
Milde Bergen LL. Den gikk i rutetrafikk i
1930. Da ble den ombygd til lastebil. For et
par år siden ble den plukket frem fra en
garage av representanter fra FOM. Fra før
har rutebilselskapet en buss fra 1938 i
kjørbar stand. Den har tilhørt Fana-
selskapet.

- Vi måtte til Repstad med Mildebussen fra
1919. vi kjenner arbeidsstokken her og vet
at de kan faget. FOM er en god kunde ved
Søgne-fabrikken. Siden 1986 har vi fått 130
nye Repstad busser, forteller
vedlikeholdsjef Gunnar Lønningen til
Fædrelandsvennen.

Sammen med kona transporterte han han bussen
hjem til Bergen igår på tilhenger meg egen bil.
Den orginale Ford T motoren og bremsene skal
overhales ved FOM’s eget verksted før den
sendes ut i trafikken. Den 30. mai 1981 skal den
stilles ut og demonstreres på bussens dag i
Bergen.

Larsen er opprinnelig møbelsnekker men har
jobbet hos Repstad i 32 år. Han har pusset opp
bilen i sin opprinnelige form etter gamle
fotografier og skisser. den har eikespanter og
furutak kledd i duk. At karosseriet er kledd med
aluminiumsplater istedenfor stål, er det ingen
som kan se under den sorte blanke lakken. Både
hjul og lykter hører til bilens opprinnelige utstyr.
Brødrene Repstad som startet bygdesmie i 1912,
bygde sin første buss i 1925.

Det var stor stas ved fabrikken i går da den
staselige gamle bilen stod ferdig. Den tok hele
luven fra “Repstad 87 nr. 2” en 49-seters buss i
millionklassen som ble levert til Firda Billag i
Førde.

Tilbakeblikk:
14. mai 1981 - Berit Jernæs Lohne

Elegant veteranbuss fra Repstad Karosseri
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