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I Sandefjord var plassering 
av rutebilstasjonen mye 
omstridt og mange forslag 
var fremme over svært lang 
tid. Denne artikkelen er 
den første i en serie på tre 
om lokal rutebilhistorie av 
Finn Egil Johannessen. 
 
FINN EGIL JOHANNESSEN
redaksjoen@sb.no

i 1920- og 30-årene var de fleste av-
ganger fra plassen foran godsekspe-
disjonen ved Jernbanen. Bortsett 
fra noen av Auto-Buss' ruter til Hys-

tad og Vera. Disse var også den gangen 
pendelruter og hadde avgang fra Torvet 
(nedre torv i Sandefjord).

over til aagaards plass (tomta)
Etter hvert etablerte man rutebilstasjon 
på Aagaards Plass, i dagligtale kalt Tom-
ta. Dette var byens øvre torv. Tomta var 
og er svært sentral i Sandefjords byliv. 
Her var rutebilstasjonen frem til  
1966, her lå Sandar Meieri frem til 1956 
med melkemottak, melkeutsalg, Mel-
kebaren (kafeteria) og mange andre bu-
tikker som kolonialforretninger, slakter 
(med røykeri, - ååh, hvor godt det  
luktet), fiskebutikk, møbelbutikk, 
frukt- og grønnsakbutikk, torvhandel 
for landbruket, urmaker, trygdekassen, 
mm. Tomta var byens desiderte  
sentrum. 

Pakkesentralen var et svært sentralt 
sted i 40- 50- og 60-årene. Venterom-
met var lite og kummerlig, varmt om 
sommeren og kaldt om vinteren, men 
når det ble skikkelig fyr i koksovnen i 
hjørnet, måtte folk trekke seg bort fra 
ovnen.

servicemennesker i gamledager
Mange husker vel også bestyrerne på 
Pakkesentralen: Oskar Sollie, Edvard 
Olsen, Arthur Alfheim og Lars Braatu 
mfl. Lars Braatu var jo pensjonert sta-
sjonsmester, og han styrte trafikken der 
på en uforglemmelig måte, service-
vennlig og uhyre effektiv, «norgesmes-
ter i mas», sa enkelte av trafikantene. 
Men alltid hjelpsom overfor reisende 

med kofferter og barnevogner. Og så 
hadde vi damene som ekspederte  
pakker og ga ruteopplysninger, bl.a.  
Bodil Lindhjem, Magnhild Killi og  
mange flere.

Mange passasjerer satt jo også ute  
og ventet på bussen. Og hvem husker 
ikke de fine gråpærene på det prektige 
pæretreet til Sørhaug/Havnås. Det var 
rift om disse pærene. Fram til en stund 
etter krigen var det også egen kafé,  
Busskaféen, i lokalet ved siden av  
Pakkesentralen, men det ble slutt på 
denne, i stedet ble det møbelforretning 
der. 

store utbyggingsplaner
I bystyrevedtak fra 1939 ble det vedtatt 
at rutebilstasjon skulle være på Aa-
gaards Plass (Tomta), og det skulle byg-
ges et hus i fire etasjer til bl.a. å dekke 

rombehovet for det som gjaldt rutebiler 
og passasjerer. Dessverre kom krigen, 
og planene ble lagt på is. Rutebilnærin-
gen måtte greie seg med det uteareal 
den hadde og med det areal Pakkesen-
tralen disponerte, dvs. et lite venterom, 
plass for pakkeekspedisjon og et svært 
lite oppholdsrom for sjåfører og billet-
tører. 

Ny og moderne i 1966
Noen år etter krigen begynte diskusjo-
nen igjen å gå om ny rutebilstasjon og 
plassering. De to mest diskuterte plas-
seringer var i Badeparken og ved Jern-
banestasjonen. Tomten ved Jernbane-
stasjon var på den tiden bebygget med 
tyskerbrakker, boligbrakker og garasje-
brakker hvor bl. annet Reidar Johan-
nessen Bilruter, Dalens Bilruter og 
Christian F. Petersens tankbiler hadde 

verksteder og garasjer. Rutebileierne 
var mest stemt for Badeparken, mens 
kommunen hadde ved Jernbanestasjo-
nen som sitt ønske. Da ble det selvføl-
gelig ved Jernbanestasjonen som vant. 
Valget var nok bra, og rutebileierne 
kom i kontakt med entreprenør H. 
Skjelbred AS, som gjennom en for rute-
bileierne god avtale bebygget området, 
og rutebilene fikk sine oppstillingsplas-
ser, oppholdsrom for passasjerene, vel-
ferdsrom for sjåfører og billettører (som 
nå var en utdøende rase), pakkesentral 
og kafeteria mm. Den nye Rutebilsta-
sjonen i Sandefjord ble tatt i drift 
16.1.1966. Av Vestfoldbyene var Sande-
fjord en foregangsby når det gjaldt å få 
en tidsmessig rutebilstasjon. Fortsatt er 
rutebilstasjonen der, og etter snart 50 år 
fungerer den fint, og blir nok der langt 
inn i fremtiden.

Pakkesentralen på Tomta – Sandefjord Rutebilstasjon AS

JerNbaNeplasseN: Tatt i bruk 16. januar 1966. Ved åpningen var det Pakkesentral, vente-
rom, kafeteria, kiosk, velferdsrom for sjåfører og billettører, alle på samme plan som bussene.  

1952: Kaotiske snøforhold på Tomta. Gamle kjente bygninger med «Høyvekta», Felleskjøpet, 
offentlige toaletter i kjelleretasjen, Shell Auto, slakteren, telefonkiosken og Pakkesentalen.

tomta i 1948-49: Busser fra Reidar Johannessens Bilruter, Dalens Bilruter, Kodalruta og Gjeinruta. Pakkesentralen, pæretreet, 
frisersalongen «Per i kjelleren», slakter Havnås, livlig torghandel og vanntroa.

førogNå
Bildet før viser Albert Dalsveen på trehjuls 
motorsykkel fra 1955, bildet er hentet fra Liv 
Andresens album.     
    Han står på det som den gang ble kalt 
Djupsundveien. Den gang var det som man ser, 
bare jordbruksområder. Området ble regulert 
til industriformål på midten av 70-tallet, og ble 
kalt Kastet Industriområde. 
    Østerøyveien gikk da over Heimdal forbi 
Septikservice og opp Skaustubakken og videre 
utover Gjekstad. 
    Veien ble da lagt om og går over Haslebekken 
lenger ut og opp bakken mot Kastetskogen, slik 
veien går i dag. Djupsundveien går fra Østerøy-
veien, videre utover, forbi Kastet Miljøstasjon, 
slik som før, med mindre justeringer. Kastet er 
egentlig var den østre delen av bukta innerst i 

Mefjorden, nedenfor Kastetskogen (boligom-
rådet). Nå bildet fra 2014, viser industri og 
håndverk og noe arealer med til dels med 
busker og kratt.

 foto før: liv andresens album 
 foto nå og tekst: svein olav løberg

Kastet Industriområde

I femtiårene var det et nærmest umettelig behov for maskinister 
i Handelsflåten. Vinterkurset i Sandefjord dette året ble ledet av 
de tre lærerne foran på bildet fra v: Arne Knudsen. A.O. Haugen 
og N. Leopold Jensen. I andre rekke står fra v. elevene Halvard 
Johannesen, Magnar Lea, Jørgen Anton Haugen og Theodor 
Birkelund. Tredje rekke fra v: Bjørn Solli, Kjell Gjerstad Hovde, 
Ole Bleken, Jan Martin Nilsen og Steinar Haraldsen. Bakerste 
rekke fra v: Karl Oddvar Karlsen, Harald Moe, Tormod Ringdal og 
Hans Henrik Årby. Alle unntatt Theodor Birkelund var bosatt i 
Sandefjord.
 foto: arkiv  
 tekst: harald fevang

Maskinistskolen 1957

saker og ting som 
setter minnene i sving

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en 
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no

sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang. 
bildeansvarlig: Svein Olav Løberg. 
medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

Billettøren/trisens utstyr bestod av veske for penger, billettrull og 
tang for klippekort. Den store billettrullen var for Sørbyruta, den 
lille for Haukerød Ring. Billettøren/-trisen var populære ungdom-
mer, se bare hva Thor Klaveness skrev i Mitt kjære Sandefjord: 
«Og når sykkelen ble parkert på vinterstid, gikk “Haukerød Ring”, 
Reidar Johannessens uforglemmelige bussrute! Opp Dølebakken 
og ned Bugårdsbakken den ene halvtimen, omvendt den andre. 
Og så må vi ikke glemme de staute og sjarmerende billettørene. 
De bidro til å øke trafikkgrunnlaget ved å friste en mengde kjekke 
jenter til å kjøre stadige repetisjonsøvelser med bussen». 
 tekst og foto: finn egil Johannessen

Billettør utstyr


