Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Hoppbakke

Utfyllende
type/navn

Broddbakken

MIS nummer og
navn:

80. Rekreasjon, Fritid

Fylke:

Vestfold

Kommune:
Sted:

Holmestrand

Objekt nr.: HO-10414

Fylkesnr. :

0702

Kommunenr.:

Vest for Fløyveien og straks syd for Plundrebakken. Unnarennet var i Engnesdalen
Navn

Stedsbenevnelse:

Gnr.

Bnr.

Festnr.

Engnesdalen

Kartfesting:

Øst

Nord

Koordinatsystem:

0574324

6595126

WGS84 - UTM 32V

Riksantikvarens
"Lokid."

0

Kort beskrivelse av
Hoppbakke
funnet:
Beskrivelse av
tilstand:

Få synlige spor i terrenget. Betongfundament til stilasjet i hagen på Fløyveien 8 B.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10414-A Kart Broddbakken

Fotografier -B :

HO-10414-B Broddbakken mot Engnesdalen

Fotografier -C :

HO-10414-C Trond Aas viser hvor Broddbakken lå (2013)

Fotografier -D :

HO-10414-D Trond Aas og Leif Kruse viser der Broddbakken lå (2013)

Fotografier -E :
Fotografier -F :
Fotografier -G :
Fotografier -H :
Fotografier -I :
Dato:

2013-05-15

Registrator:

Fred Guldager
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Objekt nr.: HO-10414

Kildedel
Fakta:

Broddbakken lå vestvendt med ovarennet fra Fløyveien og unnarennet i Egnesdalen på samme måte
som Plundrebakken til HIF, som lå ved siden av. Broddbakken ble bygget ca. 1930 av idrettslaget AIF
Brodd, som tilhørte Arbeidernes Idrettsforening. AIF Brodd hevdet seg sterkt bl.a. innen bryting, og i
1930 årene hadde Brodd også mange gode skihoppere. Da var Engnesdalen et yndet skisportområde
hvor det ble arrangert både hopprenn og noen ganger langrenn. Langrennet gikk i løyper på fra 4 km
og helt opp til 10 km. Arrangementene omfattet alle aldersklasser fra 10-12 årsklasse til 50-100
årsklasse. Hopperne hadde også klasser for "Racere",- som var de som trenet og konkurrerte
regelmessig, og "kufferter" som var de som hoppet mer skjelden og ofte bare var med på noen renn. I
Broddbakken lå hopplengden på ca. 32-35 meter. Den 12 oktober 1940 ble AIF Brodd innlemmet i HIF
som da overtok ansvaret for alle bakkene i Engnesdalen.
Historiske
opplysninger:

Fortellinger, tro og tradisjon:

Det var stor interesse for ski i 1930-årene, og i Engnesdalen var det full aktivitet i helgene hele
vinteren igjennom. Det var sterk konkurranse mellom de 3 lokale idrettsforeningene HIF, Brodd og
BSK, noe som også bidro til stor stemning ved arrangementer. Når mann arrangerte renn så hoppet de
eldste og de mest erfarne i Broddbakken, og de yngre og minst erfarne i Krusebakken. Da krigen kom i
1940 ble alle organiserte idrettsaktiviteter stoppet, og bakkene i Engnesdalen forfallt ganske kraftig.
Etter krigen fikk skisporten igjen et stort oppsving. Mange gjenopptok sin gamle idrett, men også nye
kom til, noe som medførte at det ble god bredde. HIF`s skigruppe opparbeidet etter krigen en
forbedret utgave av gamle "Eggeskallet" som erstatning for hoppbakkene i Engnesdalen.
(Kilder: Diverse avisutklipp - 100 år i sort og hvitt, (2001) HIF`s Jubileumsbok
Gatelangs (1999) Kristian Bergun)
Datering:
Eldre
fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

2013-05-15

Informator:

Leif Kruse og Trond Aas

Kvalitetssikring
Kontrollert dato:

2013-12-10

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/supler
ende opplysninger:

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :
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Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :
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