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Saker og ting som
setter minnene i sving

Bil-Service A/S på Hystadveien
Denne bedriften var i
mange år en så synlig og
virksom del av bybildet i
Sandefjord, at den og dens
grunnlegger fortjener å bli
omtalt som viktig lokalhistorie i byens nære fortid.

Johs Fossers leverpostei

Johs Fosser drev en stor slakteribedrift i Sandefjord fra 1948 til
1977. På det meste hadde den 45 ansatte og tre filialer i tillegg til
den store og flotte hovedbutikken i Stockfleths gate. Bedriften
produserte også hermetikk, bl.a. kjøttpølse, oppskåret kjøtt i
lake, servelat, kalverull og leverpostei. Også aprikossyltetøy i 10
kg spann ble produsert. Foruten storhusholdninger, var
hvalfangstflåten avtager av hermetikkproduktene. Leverposteiboksen fra 1973 har Oddborg og Johs Fossers første barnebarn
som motiv. Til v. Unni Larsen f. 1971 og Heidi Christine Larsen f.
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et var i 1937 Alf Larsen (19071974) grunnla Bil-Service A/S
med beliggenhet på hjørnet
Hystadveien/Kongens gate*.
Et kart fra 1935 viser riktignok at det lå
en bensinstasjon på dette hjørnet, og
det er mulig at den da ble innlemmet i
det nye firmaet. I følge boken «Slekt følger slekt» var det Alf Larsen som bygget
huset vi ser på bildet til venstre, og som
fortsatt i desember 2013 ligger der. På et
tidligere bilde var halve sokkeletasjen
åpen, med bensinpumpe og annet utstyr under tak.
Resten av sokkeletasjen inneholdt
bensinstasjonens ekspedisjonslokale,
samt kontor og delelager. 2. etasje inneholdt to leiligheter, og Alf Larsen med
familie bodde i den ene. Serviceanlegget med verkstedhaller lå bakenfor. Ekteparet Dagleid og Alf Larsens sønn
Bjørn, nåværende leder av bilfirmaets
Vestfoldadministrasjon, husker at han
som gutt stadig undret seg over gassverkets tank i nabolaget som ekspanderte
eller ble slakk avhengig av fyllingsgraden.

Full fart med Volvo
Som du ser av bildet her er bensinstasjonen i sokkeletasjen fjernet til fordel
for bilutstillingslokale. Nytt Esso pumpeanlegg samt service- og verkstedhaller er anlagt, det sto ferdig allerede i
1955. Mens bilsalget i starten var beskjedent, før krigen var Bil-Service A/S forhandler av Willys personbiler, tok det
brått av etter krigen. Da ble det full fart
med Volvo, først buss- og lastebilchassiser som skulle bygges ferdige på norske
karosserifabrikker. Bjørn Larsen forteller at lastebilene i flere år etter krigen
kom fra fabrikken uten gummidekk,



hystadveien: Alf Larsen grunnlag Bil-Service A/S i Hystadveien i 1937. 
hytte og plan. På felgene var det montert buede treklosser, og karene som
hentet bilene på jernbanestasjonen
måtte sitte på en løs kasse mens de kjørte de åpne bilene langsomt, humpende
og svært støyende til Hystadveien.

Plassproblemer
Fra «butikken« på Hystadveien ble det
også levert vei- og anleggsmaskiner,
bl.a. veiskraper av merket BM Bolinder
Munktell, som ble kjøpt opp av Volvo i
1950. Importen av personbiler til privatbruk ble holdt nede av myndighetene,
men etterhvert fikk stadig flere anledning til å kjøpe, og på 1950-tallet ble
Volvo PV-serien en salgssuksess som bidro til stor aktivitet på Hystadveien,
særlig etter frigivelsen av bilsalget i
1960. I 1956 ble PV avløst av Volvo Amazon personbiler, i 1962 kom også Ama-

førognå

zon stasjonsvogn, og hele denne Volvosuksessen måtte nødvendigvis føre til
plassproblemer på Hystadveien. På
1970-tallet ble Sandefjordsveien med
fire kjørefelt anlagt, og den avskar direkte forbindelse mellom anlegget og
byens sentrum.

Flyttet til Pindsle
I 1976 ble eiendommen solgt til Bjørvik
Malerservice, etter at personbilsalg og
service var flyttet til Peder Bogens gate.
Som en kuriositet kan tilføyes at EPA en
tid vurderte eiendommen som et mulig
etableringssted for varehus i Sandefjord. Lastebilsalg og -service ble flyttet
til Pindsle da anlegget der sto ferdig i
1976. Grunnleggeren Alf Larsen døde
dessverre før han fikk oppleve disse resultatene av det han startet i 1937.
Bussen på bildet til høyre ble levert
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av Bil-Service A/S til NSB i 1950. Den ble
da ansett som den flotteste og mest luksuriøse bussen i hele landet, og var bygget for langturer nedover i Europa. Den
hadde toalett, gardiner og ekstra komfortable seter. Legg merke til designen
med den skrånende vinduslinjen. Fordi
setene følger denne linjen, kan det se ut
som også gulvet skråner. Karosseriet
var bygget av Vestfold Bil & Karosseri i
Horten. I bakgrunnen ses Hystadveien
15, ferdig 1947, oppført av Håkon Skjelbred.
Alf Larsen var en ivrig båtmann og
fritidsfisker på fjorden. Hans kjære
snekke, som han på bildet nederst dorger makrell fra, var bygget av
Svennungsen i Fjeldvik. Den skaffet
han seg brukt, i bytte mot en Volvo PV,
forteller sønnen Bjørn. Opprinnelig
motor ble byttet ut med en Volvo Penta.

Luksusbuss: Denne bussen ble levert av Bil-Service A/S til NSB i 1950. Den ble da ansett som
den flotteste og mest luksuriøse bussen i hele landet
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Southern Actor

Vårt flotte hvalbåt «Southern Actor» utenfor Kvernberget i
Sandefjordsfjorden. Fra 25.4.1996 var jeg mønstret overstyrmann, med Per Christensen som skipper. Alle mannskaper ble
da mønstret på av mønstringssjef Fritz Kristiansen. Vi hadde da
fått passasjersertifikat for 52 passasjerer etter omhyggelig
oppmåling av de tilgjengelige flater hvor vi kunne ha passasjerer.
På toppen av Kvernberget ser vi overettmerkene til «Sandefjordsmila» som er 1852 meter. De to andre merkene står lenger
ut i fjorden. Gokstad kystlag har gjort en fin jobb med å restaurere disse fartsmilsmerkene. Det var jo her alle de nybygde og
ombygde skipene fra Framnæs mek. Verksted gikk for å sjekke
farta. Det ble gjort ved at man gikk begge veier og regnet ut
gjennomsnittsfarta.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg


fritidsfisker: Alf Larsen var en ivrig båtmann og fritidsfisker på fjorden.

Vesterøyveien

Vesterøyveien var alltid spennende for oss som
bodde ved Raet. Om sommeren var det vanlig å
stoppe rett etter Buer skole, for der i svingen
var det en liten kiosk som dette bildet fra 1962
viser. Vi syklet jo alltid til badestrendene Vøra
og Langeby. I dag ville en slik kiosk langs
landeveien vært en trafikkfelle og et farlig
stoppested.
Om Vesterøya skriver Roger Davidsen i
boken «Et sted i Sandefjord» : Et tidligere navn
på Vesterøy var Velløy, Veløyne og Valløynni.
Landskapet pregers av bratte koller og øyer.
Den dyrkede marken ligger i smale striper
mellom de bratte åsene. Kystlinja her har odder
med glattskurt svaberg, men også skarpe
kløfter og stupbratte skrenter. Inni mellom
finnes de lune viker med innbydende sand-

strender, bade og campingplasser kommunale
friområder og hyttebebyggelse. Kyststien har
flere ruter. Den store landisen har skurt fjellet
og dannet jettegryter. Dagens bilde fra samme
sving viser at kiosken for lengst er nedlagt.
Kiosken ble drevet av fru Holmgren. Kiosken
fikk et tilbygg som ble kolonialhandel. Den fikk
navnet Buer Kolonial, drevet av samme person,
og et velsignet tilskudd til bygda. Fru Holmgren
var for øvrig mor til sykelist og senere handelsmann på Torvet i Sandefjord.
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