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Saker og ting som
setter minnene i sving

Fra personlig rutebildrift til stordrift
Som ellers i næringslivet
forsvant de små private og
personlig pregede selskapene
i distriktet vårt. De ble til
større og mer rasjonelle
enheter, men uten den
gründerånd og de nære bånd
til trafikantene småselskapene og deres ledere hadde.
Dette er tredje og siste artikkel om rutebilhistorie fra
Sandefjord og omegn.

Ruteannonse fra 1943

Utsnitt av ruteannonse for R. Johannessen Bilruter oktober
1943. Med to busser var han avhengig at de fungerte hele tiden.
Reparasjoner måtte foretas sene kvelden eller om natten.
Haukerød Ring hadde i 1943 fem turer på vanlig hverdag og to
ekstra på onsdager og lørdager. I 1957 økt til 17 turer daglig og en
ekstra på lørdag. Skolmerød – Furustad ble kun kjørt på onsdager og lørdager, og da med to turer. I 1957 økt til fire turer
Vannverket-Furustad og 10 turer Skolmerød-Haukerød daglig.
Fevang – Sørby hadde to turer daglig og en ekstra tur på
lørdager. I 1957 økt til fem og en ekstra på lørdager.
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trukturendringen i rutebilnæringen hadde selvsagt også
sammenheng med endret passasjergrunnlag. Folk kjørte kort
sagt mindre med buss og mer med privatbil.

Julius Dalens Bilruter
Julius Dalens ruter gikk østover fra Sandefjord ut mot Tønsbergfjorden, Knattholmen, Årø, Lahelle, Strand og mot
Bogen-Stokke (nedre vei). Julius Dalen
tilhører pionerene for rutebiler i Sandefjord. Allerede i 1924 kjøpte han Kodalruta av sin fetter Hjalmar Jøransen. Les
bare hva Julius Dalen fortalte til NRF`s
avdeling Vestfolds 50 års jubileumsbok:
«Jeg begynte med ruten Kodal-Sandefjord. Jeg kjøpte ruten i 1924 av fetter
Hjalmar Jøransen. Den gikk fra Kodal til
Sandefjord. Det var en 5-seters personbil, som det var bygd et slags hus på.
Det lignet mest et hønsehus, det var
G-1029. Jeg kjørte også ruten Sandefjord-Bogen-Stokke med denne. Bilen
kostet kr.6.300. Jeg er utdannet snekker, og det tredje året rev jeg av hønehuset og bygde bilen om til en slags varebil. Jeg kjøpte da en gammel bil i Oslo
og bygde selv karosseriet på den. Det
ble en 13-seters buss».
Julius Dalen overdro selskapet til sin
sønn Håkon Dalen i 1961. Da Håkon
døde i 1988, drev hans kone Anne Marie
og datteren Inger selskapet frem til
1.10.1994 da selskapet ble solgt til AL
Rutebilene Farmand.

David Skjelbreds Bilruter
David Skjelbreds ruter gikk nordover til
Kodal og Andebu. Dette var en av distriktets eldste ruter, etablert av Hjalmar
Jøransen før 1920 og overtatt av Julius Dalen i 1924 og deretter i 1935 av hans brødre
Hilmar og Ingvald Hansen. En periode
hadde også Odd Gustavsen disse rutene.
David Skjelbred overtok selskapet allerede i 1939. David Skjelbred døde i 1979,
men hans kone Lina og døtrene Grete og
Kirsten kjørte og drev rutene frem til
1.10.1981 da de solgte selskapet til AL Rutebilene Farmand. Dette var ruter inn i
«landsbygda» nord for Sandefjord. Trafikken mellom Kodal-Andebu og Sandefjord
var stor etter krigen og holdt seg i mange
år. Dette var også populære ruter som
fraktet Sandefjordsfolk ut i friluft sommer
og vinter, bl.a. til Geirastadir.

Kamfjordverven

Kamfjordverven var alltid full av Thor Dahl hvalbåter for
opprustning fram til midten av sekstiårene. Bildet viser noen av
dem som hver sommer kunne beskjeftige hvalfangere, sjøfolk
og en og annen skoleungdom. I 1965 fikk en ledig student lov til
å male dekk og mast i solskinn, og skrive vedlikeholdsrapporter
på engelsk på skrivemaskin med fem gjennomslag på regnværsdager. Originalene skulle sendes Marinen. På denne tiden kunne
det også slumpe at det kom utlendinger på besøk. De hadde
gjerne lest annonsen «Whalecatchers for sale» i internasjonale
shippingblader. De var billige og lettselgelige.
Selv ikke Hvalfangstmuseet tenkte den gang på at det burde
være mulig å la en av dem bli liggende igjen som et minne!
Tekst: Harald Fevang /Foto: Arkiv


haukerød ring: Mange av leserne har nok sittet i denne på ruten Haukerød Ring. Z-12210, Scania Vabis 1960, 33 seter, eid av
alle foto: privat
Reidar Johannessen Bilruter.

Melbys Bilruter
Anders Melby Askerød hadde rutene
Sandefjord-Aabol-Unneberg-FevangGjein i Stokke. Disse rutene fikk Odd og
Birger Gustavsen konsesjon på 12.februar 1940. Antagelig under/etter krigen
overtar Anders Melby Askerød disse rutene. Det foreligger ellers få opplysninger om disse. Melbys Bilruter hadde på
det meste tre busser og en kombinert
buss/melkebil. Selskapet ble solgt til AL
Rutebilene Farmand 1.2.1968.

Sandefjord Bilruter AS
2.10.1958 ble rutebileierne i Sandefjord
enige om en samkjøring. Dette ble gjort
etter påtrykk fra myndighetene og i
samarbeid med Norges Rutebileieres
Forening. Rutetider/ruter, billetter, månedskort, buss-stoppskilter, ensartet
farge på bussene m.m. skulle samordnes slik at det skulle oppfattes som ett
selskap. Selskapene var imidlertid selvstendige enheter med egen økonomi,
egen bilpark, eget mannskap m.m. Sandefjord Bilruter var «paraplyen» over
selskapene slik at det virket utad og
overfor myndighetene som ett selskap.
Sandefjord Bilruter ble imidlertid etter

Har du bidrag til denne siden?
auto-buss: Sjeldent bussmerke, en Citroen, trolig 1948, eid av Auto-Buss. Kanskje en
av de siste snutebussene. Har du kanskje minner om denne?
hvert litt utvannet i og med at AL Rutebilene Farmand etter hvert kjøpte opp
selskapene, det siste store oppkjøpet
var Auto-Buss i 1989. I 1994 var også
salget av Dalen Bilruter på plass. Da
hadde AL Rutebilene Farmand alle rutene i Sandefjord og mellom Larvik og

Tønsberg. På den tiden var alle overbevist om at AL Rutebilene Farmand ville
bli det selskap som til slutt ville ha alle
rutene i Vestfold. Tiden har jo vist at
slik ble det ikke, anbudskjøringen kom
inn i bildet, og bare de helt store hadde
økonomiske muskler til å delta i dette.

lokale eiere: Rutebileier Julius Dalen 1894-1975 (til venstre) og Rutebileier David Skjelbred
1915-1979.

Ettertanker
Ja dette var noe om rutebilene i Sandefjord.
Artikkelserien bygger på egne opplevelser og
minner, samt masse materiell etter min far
Reidar Johannessen, eget arkiv og opplysninger fra kjente i miljøet. Heldigvis var far et

«ekorn» til å ta vare på ting, og takk for det!
Dessverre er det etter hvert ingen igjen av disse rutebileierne, og få igjen av både sjåfører og
billettører. Tiden med rutebileiere i kakibrun
lagerfrakk og skiftenøkkel/skrutrekker i lomma, en generasjon med utrolig pågangsmot,
serviceinnstilling og arbeidsinnsats er over.
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