
NU nr. 14-13

Bussjåføren alle 

Han har alltid en hyggelig kommentar og får morgentrøtte reisende i godt humør.  
Møt bussjåføren Gunna, som har egen fanside på Facebook. Tekst: Tine Holm  Foto: Britt Krogsvold Andersen

Skal du ha honnørbillett? Humør-
billett kaller vi det her, sier bussjåfør 
Gunnar Aass (64) og smiler til den 

kvinnelige passasjeren. 
Vi har vært med bussen fra Drøbak, og 

nå er vi inne i Oslo sentrum. Vi er litt for-
sinket, og Gunnar har derfor bare en kort 
pustepause før han kjører frem noen få 
meter og tar imot køen av passasjerer som 
skal være med bussen tilbake til Frogn 
kommune.

På tross av den lille forsinkelsen er han 
helt rolig. Han nikker og smiler til hver 
enkelt. 

– Der var du igjen, ja. Du skal til Heer i 
dag også, ja. Bra. 

– Å nei, hei du, godt å se deg, smiler 
han til en gammel kjenning.

– Det var lenge siden nå.
Jeg sitter rett bak sjåfør Gunnar og ser 

alvorstyngede mennesker entre bussen, én 
etter én. 

Alle har en antydning til smil i fjeset 
etter at de har passert mannen som tar 
imot billett og penger. Der har de også 
fått en hyggelig kommentar med på 
kjøpet, og dagen er et hakk bedre.

– Jeg har alltid vært glad i og nysgjerrig 
på mennesker, sier sjåføren selv. 

Han er beskjeden og blir nesten litt 
brydd når to damer fra Norsk Ukeblad er 
med på bussturen til og fra Drøbak.

– I morgen kommer Kvinner og Klær, 
sier han og får oss til å le.

10-årets hyggeligste bussjåfør
Det starter med at vi overrasker ham 
med kake på pauserommet til Norges-
buss i Drøbak sentrum. Gunnar har 40 
minutters spisepause midt på dagen, og 
her tropper vi opp med blomster som en 
liten hyllest til den populære sjåføren. 
Gunnar har nettopp fylt 64 og fortjener å 
bli feiret. Med på gildet er også en kollega 

og da svarte hun Nelson Mandela og 
Gunnar Aas!

– Jeg synes han fortjener Kongens 
fortjenstmedalje i sølv, jeg, sier Irene og 
dumper ned i bussetet. 

– Han tenker på hvordan hver og én 
har det, fortsetter hun.

En gang hadde Irene glemt paraplyen 
på bussen. Den kjørte Gunnar hjem til 
henne på døren. 

Hattekunstneren fra Drøbak ler når 
hun forteller historien.

– Jeg pleier bare å si at det er noen jeg 
vet hvor bor, svarer Gunnar.

Husker alle
Ifølge passasjerene har Gunnar en utrolig 
hukommelse. Flere skriver på Facebook-
siden at han husker dem, selv om de ikke 
har vært med bussen på hundre år. En 
ung kvinne forteller at Gunnar pleide 
å vekke moren hennes slik at hun kom 
av på riktig sted. Familien flyttet og tok 
ikke bussen mer, men hele tre år etter 
kom datteren på. Da hun gikk av bussen 
smilte Gunnar og sa hun måtte hilse så 
mye til sin mor. 

Noen skoleelever trakk et lettelsens 
sukk da de skjønte at Gunnar ikke skulle 
gå av med pensjon på lenge ennå.

– Jeg kjører så lenge jeg kan, sier 
Gunnar. Bussjåfører kan kjøre til de er 
75, om helsen holder.

Selv startet han karrieren 17. mai for 
27 år siden, og er ennå ikke lei – selv 
om han de siste 16 årene har kjørt den 
samme ruten mellom Drøbak og Oslo.

– Det er klart jeg kan være lei i noen 
minutter, men det går fort over, forsikrer 
han.

– Jeg synes det er moro å følge folk. 
Noen faller fra og nye kommer til. 

Det er barnebarna som følger med på 
fansiden, sier han, for han og kona har 

og én av stampassasjerene, Cato Hansen 
(30), som startet en fanside for Gunnar på 
 Facebook.

Som unggutt fikk han sitte på en runde 
i Drøbak med Gunnar på bursdagen sin. 
Etter 15 år med pendling med bussen, har 
han blitt godt kjent med bussjåføren og er 
som mange andre imponert over servicen 
han yter.

– Jeg la ut et bilde av Gunnar på min 
egen Facebookside og fikk så mange likes 
at jeg skjønte jeg måtte lage enn egen side 
for ham, sier Cato og smiler bredt.

 I dag har siden «Mener du også at bus-
sjåfør Gunnar bør være tiårets hyggeligste 
bussjåfør?» over 1500 medlemmer.

– Det er utrolig mange som setter pris 
på deg, skryter Cato og tar seg en kakebit.

– Med alt dette du har stelt i stand, 
er du nektet adgang på bussen, spøker 
Gunnar.

Endrer folks sinnelag
– Det blir nesten litt for mye oppmerk-
somhet for en enkel bussjåfør, sier Gunnar 
mens vi rusler mot buss 541. 

Presis 12.40 er vi på vei mot Oslo. Vi 
humper av gårde over fartsdumpene gjen-
nom Drøbaks gater.

På holdeplassen Lysne kommer nok en 
stampassasjer på. Det er Irene Myrbostad 
(56), som er hattekunstner og som kjen-
ner Gunnar gjennom mange års pendling 
til jobb.

Utallige ganger har hun sittet bak i 
bussen og observert hvordan Gunnar ser 
menneskene rundt seg, både liten og stor. 
Hun har sett ham dempe enhver antyd-
ning til konflikt med sin rolige væremåte.  

– Han gjør noe med sinnelaget til folk. 
Jeg har lært mye av ham ved å være med 
bussen i disse årene, sier hun.

En gang ble Irene spurt av en avis om 
det var noen mennesker hun så opp til, 

ELSKER

En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.
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Møte med 
mennesker

ikke PC hjemme i leiligheten.
– Jeg spurte det ene barnebarnet om jeg  

snart var like populær som Justin Bieber,  
men da fikk jeg høre at jeg hadde litt igjen,  
sier Gunnar og humrer.

For et par år siden ble han rammet av  
kreft, og det spøkte for hele buss karrieren.

– Det ble oppdaget tidlig og gikk heldigvis 
bra, men livet er jo ikke helt det samme 
 etterpå, innrømmer den blide sjåføren.

Han holder likevel stand, og takler 
de ulike vaktene. Det hender også han 
kjører nattbussen.

Et av medlemmene på Face-
booksiden forteller om da han 
litt sliten etter et sent julebord 
sovnet på bussen og ikke kom seg 
hjem.

– Jeg kan kjøre deg hjem, jeg, 
sa Gunnar. 

Det satte mannen stor pris på.
All oppmerksomheten rundt 

Gunnar har ikke gått upåaktet 
hen hos kollegene. Én skriver 
at Gunnar er den hyggeligste 
mannen han har jobbet sammen 
med. 

– Noen småmobber meg litt. 
Jaså, så det er du som er den 
beste sjåføren da, sier de. Ruter 
har også sagt at nå kan de ikke si 
meg opp, siden jeg har egen fan-
side, forteller Gunnar.

Selv kan han ikke helt skjønne 
populariteten, men forteller at da 
han som ung var på opplæring, 

▴ STOR BEUNDRER: – Gunnar Aass løfter alle med sin væremåte. Jeg 
har lært mye av ham ved å være passasjer på bussen, sier Irene 
Myrbostad. For ordens skyld; det er champagnebrus i glassene.

SER ALLE: Denne 
smilende karen er 
det første du 
møter når du tar 
buss 541 mellom 
Oslo og Drøbak. 
Gunnar Aass (64) 
kjenner alle. Han 
har kjørt ruten 
fast i 16 år.

En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har han ikke godt humør, da er han ikke busssjåfør
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Honnør fra Norgesbuss:
Medlemmer av Facebook
siden har etterlyst honnør til 
Gunnar fra Norgesbuss. Her 
er kommentaren vi fikk da vi 
henvendte oss dit:
 – Jeg har arbeidet 
sammen med Gunnar siden 
han flyttet til Drøbak. Fra dag 
én har han alltid vært like blid 
og serviceinnstilt. Han har 
bare fått ros fra passasjere
ne. Han er godt likt av sine 
kolleger og en perfekt mann 
som vi bruker til opplæring 
av nye sjåfører, sier Terje Pe
dersen, driftsleder i Drøbak. 
 Per Arne Engen i Norges
buss AS legger til: 
 – Norgesbuss er veldig 
stolte av å ha en slik mann 
som Gunnar i vårt sjåfør
korps. Ikke bare gir han 
 passasjerene gode reiseopp
levelser, han gir også vårt 
selskap et godt omdømme. 
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HYLLER INNSATSEN: 
– Jeg ville gi noe tilbake, 
sier Cato Hansen (t.v.), 
som opprettet fansiden på 
Facebook. Her gjør han 
stas på Gunnar Aass med 
kake på pauserommet i 
Drøbak. Kollega Kulbir 
Singh har bare godt å si 
om Gunnar.

GLADE:   
Utvekslings
studentene Alba 
og Vilma har 
smilet på plass 
etter møtet med 
Gunnar Aass.

▴ ALLTID HYGGELIG: – Gunnar har alltid vært eksepsjonelt hyggelig 
og serviceinnstilt, sier tidligere ordfører i Drøbak, Ruth Lilian Brekke. 
På grunn av pendling i jobben har hun fulgt ham ved rattet i 16 år. 

En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.

var selskapet veldig opptatt av det franske 
ordet «conduite» som han tror betyr høflighet. 
Dette har han siden levd opp til. 

– Alle har sin stil, men min er å være høflig 
og jovial. Det blir triveligere da, sier han.

– Du får meg alltid i godt humør, du, sier 
Elisabeth Hellerud, som kommer på bussen i 
Drøbak.

– Å, takk, smiler Gunnar.
Men han er ikke bestandig blid: Når han 

kommer hjem til kona sent på kvelden, sliten 
etter en lang dag på bussen, kan han blir litt 
sur om ikke alt går som det skal, innrømmer 
han med glimt i øyet.

Det er sjelden han får klager, men det har 
skjedd:

– En dame rapporterte at jeg hadde tatt for 
lite betalt av henne, forteller sjåføren.

facebook   Sagt om Gunnar Aass på Facebook: 

– Det er nesten så man går av og på på hver holde-

plass bare for å hilse på ham.

– Alle bussjåfører burde vært som ham. Nei, vent, alle 

burde vært som ham!

– Jeg blir så glad når det er han som kjører meg på  

skolen, og jeg tenker bare «YES!».

– Dette er en mann som definitivt lyser opp 

hverdagen.

– Gunnar for president!


