
I 1956 var denne butikken med dette interiøret stedet for 
unge herrer som ville ha moteriktige sko. Her fantes alle an-
dre slags sko også selvfølgelig, og mange av dem ble laget 
oppover i etasjene i samme bygg. Men altså de helt moterik-
tige for mannlige tenåringer. Skoene kaltes selvsagt «Trak-
torsko». De var kraftige hvor tykke hæler og såler gikk i ett og 
satte tydelige spor etter seg. De gjorde etter sigende også sold 
inntrykk på motebevisste unge damer. Ekspeditrisen i disse 
omgivelsene het forøvrig Berit Jensen og visste det meste 
om sko.  Tekst: Harald Fevang/Foto: Politiarkivet

Skofabrikkens utsalg

DeT var mye nytt å lære som yngstemann i kystfart i 1962, 
og jeg fikk prøve meg som navigatør, innaskjærs fra Fredrik-
stad, gjennom Vrengen, på innsiden av Jomfruland og frem 
til Arendal, i mørke. Ellers så var jeg skuta’s mann i rommet 
under lasting og lossing. Lempet omtrent 15.000 murstein 
om dagen på utgående og sementsekker på 50 kg (stuet opp 
til skulderhøyde) fra Brevik til havnene i Oslofjorden på 
hjemturen. Ikke lett for en gutt på 14 år. Når det ikke var se-
mentlast tilgjengelig, ble det skrapjern fra skipsopphuggeri-
et på Tromøya til Spikerverket i Oslo. Ulempen var at skrap-
jernet ble losset med magnet som gjorde motoren magne-
tisk, slik at vi måtte flyttet kompasset helt frem i baugen. Jeg 
har funnet kladden til selvangivelse for «Niord» fra 1962 og 
selv om pengeverdien er mindre enn 1/10 del av dagens, så 
var det smalhans i lokal kystfart. TeKST: arthur Iversen

Kystfart med «Niord»

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Nå reTT etter nyttår kan det kanskje være 
interessant med et over 50 år gammelt bilde 
fra drosjeholdeplassen i Sandefjord. Holde-
plassen var den gang altså den vesle bua 
som ligger klemt inntil bakgården av Fønix 
Hospits mellom de to drosjene av merkene 
de Soto og Mercedes midt på bildet. Det er 
noe trist og sørgmodig over dette våte slap-
sebildet. Miljøet i bildet står ikke helt i stil 
med den varme og mykhet som ofte forbin-
des med kjøreturer med disse leiebilene. At 
hele kvartalet står for fall er kanskje noe be-
klagelig å se for alle de som kjemper for be-
varing av de eldre hus nå til dags her i byen. 

Kanskje I venstre bildekant er den nye tid i 
ferd med å reise seg, idet gamle Folkets Hus 
allerede er borte og det nye Folkets Hus sees 
i startfasen. Dette huset eller faktisk hele 
kvartalet er jo nylig av friske krefter allerede 
foreslått revet! Bildet viser altså det som i 
dag er nedre del av Torvet.

Tekst: Harald Fevang 
Foto før: Politiarkivet 

Foto nå: Svein Olav Løberg

Drosjeholdeplassen 1960Før Og Nå

1966: En stolt rutebileier Reidar Johannessen foran sin vognpark med 11 busser, 2 lastebiler og serviceanlegget i Peder Bogens gate 
12. En stor vekst fra 1 buss og 1 tohjuls tilhenger i april 1942

lokalhistorie

Det du kan lese om 
her finnes ikke mer. 
Første del er kjent 
og kjær historie for 
unger fra Nyby'n og 
nærliggende strøk 

fra 1945 og mot 
slutten av 50-tallet. 
Resten er lokal bil- 

og transporthistorie.

FINN EGIL JOHANNESSEN
redaksjoen@sb.no

Tæleværket med Grisedammen, 
Gåsedammen og Ruklabekken 
var Nyby'n-ungenes eldorado i 
min barndom. Her var bakker 

og vann om sommeren og is og snø om 
vinteren. 

Men vi hadde andre områder også, 
som «bak linja» (andre siden av jernba-
nelinja, nedre delen av Modalen). Der 
var det herlige ubebygde områder hvor 
vi kunne leke og bygge hytter. 

Lengre opp i Modalen ovenfor Støpe-
riet var det stor hoppbakke hvor de litt 
eldre hoppet om vinteren. 

Men at «bak linja» skulle bli der min 
far og vi sønnene, Gunnar, Finn Egil og 
Ragnar, skulle bygge et større anlegg for 
bussene, med verksted, bensinstasjon 
mm. var det ingen som kunne tenke  
seg da.

Brakketilværelsen måtte ta slutt
«Tysker-brakkene» nedenfor Jernbane-
stasjonen var garasjer og verksted for 
Reidar Johannessen Bilruter, Julius Da-
lens Bilruter og Christian F. Petersens 
tankbiler helt fra krigsslutt til den nye 
Sandefjord rutebilstasjon skulle bygges 
1965-66. 

Da måtte andre steder finnes, og for 
Reidar Johannessen Bilruter falt ønsket 
på tomten i krysset Peder Bogens gate/
Sandefjordsveien. 

Sandefjordsveien var da bygget med 

Fra lekeeldorado til bilsenter

vårløsning: Verksmester Erling Myhre sørger for avløp i vårløsningen ved de gamle tysker-
brakkene nær jernbanestasjonen. To av bussene venter på drivstoff. Se mer utførlig tekst (2).

auto-Center: Sjåførene Oscar Stensrud (t.v.) på Larvik-Sandefjord-ruten og Halvorsen hos 
Reidar Johannessen Bilruter på bensinstasjonen til Auto-Center. Se mer utførlig tekst (3).

to kjørebaner under jernbanen og opp til 
Moveien.

 Reidar Johannessen og sønner, Gun-
nar, Finn Egil og Ragnar, stiftet Tempo 
Autosenter as, som senere byttet navn 
til Auto-center as. 

Nytt anlegg for bussene skulle bygges, 
men med en så stor tomt måtte det mer 
til for å utnytt mulighetene. 

Planer for et bygg i to etasjer med 
verksted, garasje, smørehall, vaskehall 
og kontorer i første etasje og velferds-
rom og utleie av stor del av annen etasje 
og bensinstasjon ut mot Sandefjords-
veien. 

Grunnforholdene var vanskelige, spe-
sielt i bakken mot vest, men med solid 
spuntvegg kunne massene kjøres vekk. 
«Tyskerbrakkene» ble revet og Reidar 
Johannessen Bilruter flyttet alt til det 
nye anlegget. 

Også salg av traktorer og biler
Auto-center as utvidet sitt engasjement 
til mer enn bussanlegg. 

Nå begynte også salg av landbruks-
maskiner og traktorer. Bilsalg ble det 
også med merker som Morris og MG. 

Bensinstasjonen lå fint i krysset Peder 
Bogens gate/Sandefjordsveien. 

Fina-stasjonen var vel den første i 
Sandefjord som i lang tid også var døg-
nåpen. 

Annen etasje ble leid ut til KEFAS, 
Kjøpmennenes Engros Forretning AS. 

Her hadde lokale kjøpmenn sitt en-
groslager i form av selvbetjent engros, 
der kjøpmennene selv hentet sine varer 
til butikken.

 

Trafikken endret det meste
Tidene for rutebiler ble etter hvert van-
skelige, det var ingen subsidiering av ru-
tebilene i vårt distrikt, skolebarnkjørin-
gen var i et langt mindre omfang enn nå, 
personbilparken vokste sterkt etter at 
kjøpetillatelsen ble frigitt. 

Dette gjorde sitt til at Reidar Johan-
nessen Bilruter i 1967 ble solgt til Rutebi-
lene Farmand AS. 

Salget av rutebilene endret behovet 
for dette store anlegget. 

Landbruksmaskiner og bilmerker 
hadde ikke det store volumet. KEFAS 
skulle flytte til sitt nye anlegg på Vernin-
gen. 

Alt dette gjorde at behov og mulighe-
ter var totalt forandret, og i 1969 beslut-
tet Auto-center as å selge anlegget. 

Kjøper ble A/S Bil-Service som da var i 

ferd med å vokse ut av sitt anlegg i Hys-
tadveien. 

Senere ble bensinstasjonen revet, og 
A/S Bil-Service bygget på Pindsle.

ekstratekst til bilde 2 og 3
2) Bak verksmester Erling Myhre venter 
to av bussene våre på drivstoff. Bakerst 
står brøytebilen og Erling Myhres pri-
vatbil med påbygget «hønsehus», begge 
av merket Chevrolet. 

Gjerdet gikk langs Peder Castbergs 
gate. I bakgrunnen ses husfasader langs 
Sandarveien. 

3) Oscar Stensrud var rutebilsjåfør i 
mange år, i tillegg til at han tilhørte en av 
rutebilpionerfamiliene i Larvik. 

Bensinstasjonen til Auto-center var et 
møtested for rutebilsjåførene for det var 
der de tanket diesel, hentet bussene fra 
kl. 5.30 om morgenen for å kjøre ar-
beidsrute til FMV og parkerte bussene 
om kvelden. Halvorsen mangler vi for-
navn på. 

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
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