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Auto-Buss AS
Halvard Wold (1899–1957) stiftet i 1925
Auto-Buss AS. Han kjøpte selskapet til
N.B. Gustavsen i 1928 (Omnibusfart) og
overlot selskapet til sin sønn Arne Wold
(1924–2010) i 1957.
Selskapet var i drift fra 1925 til 1989,
det ble dermed 64 år. I 1935 hadde selskapet fem busser, tre stk. International, en Chevrolet og en Graham-Brothers.
Etter salget av noen ruter i 1935 var
Auto Buss kommet fram til det rutenettet de hadde helt til selskapet ble solgt i
1989. Rutene var på begge sider av

Kjente bussmerker
Scania-Vabis og Volvo var
fra slutten av 40-årene de
mest brukte merkene for
busser i vårt distrikt. Etter
hvert har Scania-Vabis
skiftet navn til Scania.
Begge merkene var
svenske og av meget god
kvalitet.
Bussene ble innkjøpt
som chassis, det vil si bare
ramme med motor og
teknisk opplegg uten
påbygg. De aller fleste
bussene i vårt distrikt ble påbygget karosseri ved Larvik
Karosserifabrikk, som var en av de store karosserifabrikkene i
Norge.
Utviklingen har gått hurtig også på dette området, og i dag
bygges det ikke busskarosserier i Norge. En del busser kommer
komplett ferdige fra Kina.

Dette er artikkel nr. 2 i
serien om lokal rutebilhistorie. Den handler om tre
av de lokale selskapene
som drev de mange rutene
– og ikke minst om de
menneskelige drivkreftene.
Flere navn kommer i neste
artikkel, 4. oktober. Første
artikkel i denne serien sto
30. august.

tiden fram til 1928 var det
OMNIBUSFART, eid av Nils B.
Gustavsen, som drev rutebilene i
Sandefjord, bortsett fra ruten til
Kodal og ruten til Bogen-Stokke, som
var eid av Hjalmar Jøransen og Julius
Dalen. Auto-Buss, som var eid av Halvard Wold, overtok i 1928 blant annet rutene fra Sandefjord til Vera, Hystad, Virik, Store Bergan, Langeby, Strand,
Engø og Lahelle.
Det virker som om to av
sønnene til N.B. Gustavsen, Odd og
Birger, beholdt Haukerød, Skolmerød,
Gjein og Fevang–Stokke. Så fulgte
noen rolige år på rutebilfronten i
Sandefjord.
I 1935 selger Auto-Buss rutene Lahelle, Skogan, Årø–Knattholmen til Julius
Dalen og Birger Gustavsen, men dette
samarbeidet varte kun fram til 1937 da
Julius Dalen overtok disse rutene alene.
Samtidig som Julius Dalen i 1935 kjøper
disse rutene, selger han Kodalruta til to
av sine brødre, Hilmar og Ingvald Hansen.
Ved krigens begynnelse i 1940 var
det følgende rutebileiere/selskaper i
Sandefjord-Sandar: Auto-Buss ved
Halvard Wold, Dalens Bilruter ved Julius Dalen, Kodalruta ved David Skjelbred, Gustavsens Bilruter ved Odd og
Birger Gustavsen.
Allerede 9. april 1942 selger Odd og
Birger Gustavsen sine ruter, Haukerød
Ring, Skolmerød–Furustad, Haukerød–
Klavenes og Haukerød–Fevang–Sørby
(Stokke) til Reidar Johannessen
som inntil da hadde drevet R. Johannessen Transportforretning med tre
lastebiler.

Saker og ting som
setter minnene i sving

rutebileiere: Fra venstre rutebileier Halvard Wold, 1899–1957, og rutebileier Reidar
Johannessen, 1903–1991.

TV-antenner på 60-tallet

hedret: Syv dyktige sjåfører tildeles Norges Rutebileierforbunds hederstegn. Bak fra venstre: Rolf Borge, Waldemar Mørk, Edvard
Olsen og Einar Sørensen. Foran fra venstre: Thorleif Lindhjem, Hilmar Hansen og Håkon Abrahamsen.
Sandefjordsfjorden, på østsiden forbi
Framnæs Mek. Værksted–fettindustrifabrikkene Jahre Kjemiske og Sandar
Fabrikker–og ut til Vøra badestrand, og
på vestsiden forbi Jotun Fabrikker–
Granholmen–Kjerringvik og Ula med
korrespondanse til Larvik.
Begge sider var tett befolket og med
mye industri med stort behov for kjøring av arbeidere, særlig var det stor trafikk av arbeidere fra Framnæs Mek.
Værksted.
På vinterstid var det opptil 12 busser
fra de forskjellige selskapene i distriktet
som fraktet arbeidere til og fra
Framnæs Mek. Værksted, i tillegg til
alle de syklende ansatte, de som ble
kalt «Åsgårdsreien». Pendelruten Hystad–Vera var Auto-Buss' aller beste rute
og hadde tette avganger hele
dagen og kvelden.
Et barndomsminne fortalt av Arne
Wold: «Om vintrene før krigen var mye
av brøytingen lagt til rutebilene, og

mang en natt måtte mor og far brøyte
hele natten for at veiene skulle være
åpne for trafikk når dagen kom.
Jeg kan huske disse nattlige brøyteturene før krigen, og jeg minnes godt
hvor sint jeg var fordi jeg ikke fikk sitte
der som min mor Lilly satt, mens far,
Halvard Wold, kjørte rutebilen med
brøyteplog.
Mor satt nemlig foran på brøyteplogen for å holde plogen nede, og der ville
jeg også sitte, for det så virkelig morsomt ut».
Auto-Buss var et meget veldrevet rutebilselskap med stort og godt garasjeog verkstedanlegg i Gokstadveien 16,
hvor alle bussene sto tørt og godt.
Bussparken var alltid av god kvalitet.
Verksmesteren Bjarne Kjær og sjåfør
Håkon Abrahamsen var med helt fra
starten i 1928 til selskapet ble solgt i
1989, hvilket vil si at de begynte som
billettører og gikk av med pensjon som
henholdsvis verksmester og sjåfør.

Arne Wold drev Auto-Buss fram 1. januar 1989, da selskapet ble solgt til AL
Rutebilene Farmand i Tønsberg.

R. Johannessen Bilruter
Reidar Johannessen (1903–1991) startet
selskapet 1. april 1942 ved kjøp av Odd
og Birger Gustavsens ruter: Haukerød
Ring, Skolmerød–Furustad, Haukerød–
Klavenes og Haukerød–Fevang–Sørby
(Stokke, Raveien) og en buss Z-12251 og
en tilhenger Z-13411 for 9.500 kroner.
Bussen var Z-12251 GMC førstegangsregistrert 6. juli 1930, bensin 80 hk, 19
seter på langbenker, pris ny 16.000 kroner. Ombygget i 1948 til kombinert
buss/melkebil. Hugget opp i 1951.
Reidar Johannessen utvidet i 1943
med en brukt buss kjøpt av Blåbuss i
Oslo, Z-12210 International førstegangsregistrert 3. juni 1935, bensin, 35 sitteplasser og fire ståplasser.
Dette var materiellet fram til etter krigens slutt.

emblem: Var du f.eks. passasjer på Haukerød Ring, Fevang-Sørby-ruta, brukte buss til jobben
på Framnæs eller til Vøra for å bade, var det busser med disse emblemene du kjørte med.
Etter krigen begynte ekspansjonen for
Reidar Johannessen Bilruter, selv om det i
de første årene var vanskelig å få kjøpt
bussmateriell.
Tidene ble stadig bedre, og ekspansjonen
kom.
I 1955 kjøpte selskapet ruten SandefjordKvelde av Olav Næss. (Ruten ble i en periode også kjørt over Skjærsjø til Siljan én gang
i uken) 1. oktober 1959 ble det opprettet
samkjøring mellom Sandefjord og Tønsberg
av AL Rutebilene Farmand og R. Johannessen Bilruter.
Inntil da hadde begge kjørt til Sørby og
hatt korrespondanse der.
Etter hvert kom også Reidar Johannessens sønner Gunnar, Finn og Ragnar med i
driften.
I 1961 kjøpte Johannessen Nanset Auto
AS som drev rutene på Larvik–Sandefjord
og Skinmo–Reppesgård. Selskapet hadde
betydelig vekst.
I 1961 stiftet Johannessen også Auto-Center AS. Nytt bygg ble oppført ved innfarts-

veien til Sandefjord, på hjørnet av Peder
Bogens gate, innholdsende verksted, garasje, bensinstasjon, administrasjon og utleie
av 2. etasje.
Et bygg med grunnflate på 1.040 m² i to
etasjer var nødvendig for å betjene den
store vognparken.
Denne var nå vokst til 11 busser og tre lastebiler for melketransport. På denne tiden
dekket rutenettet nordover fra Sandefjord
til Kvelde, vestover til Larvik og østover til
Tønsberg.

Sjøfolk som reiste ut og var innom havner i de mest industrialiserte land på 50-, 60- og for så vidt også på 70-tallet, fikk se og
oppleve alle de nye oppdagelsene og trendene fortere enn folk
hjemme. En del ting tok opptil flere år før det samme ble vanlig i
Norge. Sjøfolk som mønstret av, hadde med seg ganske flotte
stereoanlegg, fotoapparater og TV hjem, lenge før slike ble
vanlige i Norge. På slutten av 60-tallet var det ganske vanlig å ha
TV i Japan.
I Norge på den tiden var det langt mellom antennene. Men
fellesantenner visste man lite om, også i Japan. Her sees et
ganske vanlig syn, en skog av antenner på en boligblokk i
Kawasaki i Japan.
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