Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:
Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn:

Institusjon "Botne Pleiehjem"
Botne Pleiehjem
24. Bygning

Fylke:

Vestfold

Kommune:
Sted:

Objekt nr.: HO-10056

Holmestrand

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

0702

Gurannveien 3, 3080 Holmestrand

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Navn

Gnr.

Botne Pleiehjem

53

Øst (lavest tall):

Nord (høyest tall):

10.15.395

59.29.922

Riksantikvarens "Lokid."

Bnr.

Festnr.

49

-

Koordinatsystem:

Garmin 300. WGS 84

0

Kort beskrivels av hva
funner er:

Opprinnelig bygget som pleiehjem for Botne Kommune i 2 fulle etager pluss loftetage. I dag er det kun 1 etage og eies av
private personer. Dette er Olav Nordstrøm og Gunnar Gustavsen. En ny stiftelse driver nå stedet som et aktivitetssenter
uten tilskudd fra kommunen. Kommunen la ned driften av det kommunale eldresenteret i 2009 etter en lengere leieperiode
av stiftelsen NN.

Beskrivelse av tilstand:

Bygningen som nå er på 1 etage virker godt vedlikeholdt.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10056-A Botne pleiehjem i opprinnelig form i 1922.

Fotografier -B :

HO-10056-B Botne eldresenter slik det nå fremstår i 2010

Fotografier -C :

HO-10056-C Kartutsnitt - Botne pleiehjem

Fotografier -D :

HO-10056-D Botne Pleiehjem i 1922 fra boken "Holmestrand 250 år"

Fotografier -E :
Fotografier -F :
Fotografier -G :
Dato:

09.10.2010

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10056
Kildedel

Historiske opplysninger:

Fakta:

Omtrent samtidig med at opptakten ble gjort til innføring av kommunal alderspensjon, begynte man også å forberede
arbeidet for opprettelse av et pleiehjem for gamle innen Botne Kommune. Sogneprest Walnum var her den drivende kraft.
Kr. 30.000 ble avsatt til formålet, og som et bevis på den velvije og sympati tiltaket møtte, bør nevnes at Karl Hauge ga fri
tomt - i alt 5 dekar (mål) av sin gård Gullhaug. Kommunen mottok tilbudet etter at det tidligere var blitt fremmet forslag om
at hjemmet burde ligge på kommunens eiendom, Hvitstein, subsidiert på tomt under Nes i Hillestad. Aldersheimen som sto
ferdig i 1922 ga plass for 26 gamle foruten bestyrerinne og øvrig betjening. De samlede omkostninger beløp seg til ca kr.
15.000, hvorav to tredjedeler var gaver, mens den siste tredjedelen ble bevilget av kommunen. (Kilde: Botne bygdebok
bind tre, side 274 og 275. I boken "Holmestrand 250 år" av Widar Brurberg og Per Øyvind Klingan står det også skrevet om
opprinnelsen til Botne Pleiehjem som sto ferdig i 1922.)
Fortellinger, tro og tradisjon:
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I "Botnar" år 2001 side 23 står det å lese av Botne Pleiehjem ble bygget på stedet der det var en tidligere gravhaug. Under
utgravningene ble det bla. funnet morkene knokelrester. Etter sagnet skulle det blitt begravet en kjempe på stedet. I ca
1850 ble denne eiendommet overtatt av Ole Larsen. Han var interessert i å vite hva som var i gravhaugen og leide inn to
svensker til å hjelpe seg med utgravingen. En kveld sa de til Ole at han bare kunne gå inn å legge seg til å vile, så skulle de
grave videre en stund utover. Når morgenen kom var de to svenskene forsvunnet. Mon tro hva de hadde funnet i
gravhaugen ! Mer er det å lese i "Botnar".
Datering:
Eldre fotografier/kart:

Bilde HO-10056-A Botne Pleiehjem, fra 1922. (Kilde: Botne bygdebok 3. bind side 274-275)
10056-D Viser Botne Pleiehjem fra 1922 (Kilde: Holmestrand 250 år side 283)

Merkander:

Stedet drives i dag av Stiftelsen Botne Aktivitetssenter, stiftet 30.09.2010 etter at Holmestrand kommune la ned sin drift i
2009. Eiendommen er kjøpt av noen private personer i Holmestrand .

Dato:

09.10.2010

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

2010.11.29

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:

Merkander/suplerende
opplysninger:

Fotografier:

Fotografier - A :

Fotografier - B:

Fotografier - C :

Fotografier -D :
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Bilde HO-

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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