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I rutebiltrafikkens første periode, må
det ha vært et stit å hoLde rutene

for hånden i sporet, slik at de fikk
laget en vei. De ftyttet forover etter

Det sammen var det på vinterstid.
Bildet viser en skisøndag i regi av

åpne vinterstid.
Rutebiteierne drev stort sett enke[tmannsforetak, og på vinterstid var
det å brøyte veiene om natten, og de
reparerte bilen natterstid for å være
klare tiI neste dags kjøring. Dekkene

hvert som rutebiten kjørte fremover.
På sju timer hadde de fått bilen tre
kilometer fremover. Klokken seks om
kvetden kom bilen tit byen etter en
tur på ni kilometer. Neste morgen
startet han ruten igjen. Men det var
sikkert ikke bare på Nøtterøy rutebite

Tønsberg turistforenin

hadde probtemer vinterstid. Midt på
tjuetaltet brøytet rutebilene veiene

viktingen av trafikken, selv om det

var dårtige, så lapping var vanlig at
de gjorde om natten. Øybusspioneren Nits 0[sen førte inn i sin regnskapsbok 1. februar 7921 en inntekt
på kr. 50.-, og tilføyet at «ruten var
innstittet resten av maaneden grundet snehindringen>. De lette p[ogene
som var spent bak en hest, tok nok
ikke så dype skjær.
Det skulle mye til at før rutebilene
ikke gikk. I gam[e rapporter finnes
det dystre innrømme[ser, særtig om
snøvansketighetene i tunge snøvin-

tre.

I

1.924 skrev Andersen-Vang på

Nøtterøy

i sin rapport til

veivesenet

om årets kjøring: «0pphotd hete
mars på grunn av sneføret, og hele
april på grund av teteløsning». En
annen vinter bte en rutebiteier på
Husøy fultstendig innesperret av
snø. Men han vilte ikke gi opp, og
fikk tak i to mann og lastet bilen
fu[[ av planker og redskap, og
med gamle låvedører kom

tit

og

ti[ nytte.

De [a planker og annet de hadde

med jernplog, og det var nok bedre
enn planker, granbar og låvedører.

Det var jo også lysere tider vinterstid, hvor også inntektene var tit-

fredssti[[ende. HoLt & Gravda[ drev
sine ruter metlom Andebu - Vivestad
og Tønsberg. Setskapet hadde stor

betydning for [okatsamfunnet, som
bandt sammen by og [and med sine
ruter. I atle år har det vært mange
ansatte fra Andebu-distriktet i se[-

skapene, særtig i Farmand. En sotid
stab med trofaste sjåfører gjennom
a[[e år.

Sommerstid var det stor trafikk til
badestrendene Ringshaug og Ska[-

g

i

1933 /34.

Den vinteren arrangerte turistforeningen ni turer gjennom vinteren,
og åtte rutebiter hver søndag fraktet
500 skitøpere tiL Høyjord, som er et

tettsted i Andebu Kommune.
Da hjatp atle se[skapene

til

med av-

var Hott & Gravda[s ruter.
Så det var et godt samarbeid metlom
de forskjel"l"ige rutebitse[skapene,
som senere førte tit etableringen av
både Farmand og Øybuss.
Senere ble Dalsroa Turisthytte et poputært skisted, og jeg kan huske på

femtitaltet og først på sekstitatlet
at det gikk både fem og seks busser dit søndager, med retur ti[ byen
om ettermiddagen. Bussene futte av
ski, våte beksømstøvler og mange
skig[ade passasjerer.

Trxsr: SrrrN Rurr Klrunrrsav
Foro: Srrru RuNr KLruurrsay's rorosluuHe.

levotd.
De kunne kjøre opptit seksti turer på

de store badesøndagene. Da hja[p
atle selskapene til å avvikte trafik-

Kitder:

ken. Like så på store konfirmasjons-

Tjøme gjennom femti år.
Tønsberg Turistforening jubi leums-

søndager.
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