Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Objekt nr.: HO-10232

Tegleverk
Tegleverk på Nordre Hillestad

Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn:

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne
Vestfold
Holmestrand

Fylke:
Kommune:
Sted:
Stedsbenevnelse:

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

Nordre Hillestad
Navn
Nordre Hillestad

Gnr.
120

Bnr.
1 og 6

Nord (høyest tall):

Øst (lavest tall):

Koordinatsyste

0567094

6598485

Kartfesting:

Beskrivelse av tilstand:

Festnr.

WGS84 - UTM 32V

0

Riksantikvarens "Lokid."
Kort beskrivelse av hva
funner er:

0702

Det har vært tegleverk på gården Nordre Hillestad.
Ingen synlige spor etter selve "Verket". Området er brukt til beite for dyra

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10232-A Kart

Fotografier -B :

HO-10232-B Plassen der tegleverket var sett mot syd

Fotografier -C :

HO-10232-C Plassen der tegleverket var sett mot nord

Fotografier -D :

HO-10232-D Plassen der tegleverket var sett mot nord

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

16.11.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen
Objekt nr.: HO-10232

Kildedel

Fakta:
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Historiske opplysninger:

Rundt 1740 fantes "Hillestad fabrikker", tilhørende "Det norske kompani" . Disse produserte
trekull, tjære og bekk. For kompaniet ble det også etablert et tegleverk på området. (Se HO10321- Hillestad Fabrikker). Ca 100 år senere, i 1850 ble det på nytt anlagt et tegleverk for
produksjon av takstein og murstein, senere også drensrør på 1" og 1,5", som enkle rør og
såkalt 2", der 2 rør var satt sammen. Det var Lars Abrahamsen Hillestad som anla verket. I
1867 ble det produsert ca 30.000 drensrør. Landbruket fikk øynene opp for hvor viktig det
var med drenering. Verket besto av i alt 6 hus. Leiren ble tatt fra fra bakkeskråningene ved
en bekk som renner gjennom Verket. Det var 2 sorteringsgrader og kontrollen var nøye. De
fleste var helårsansatte på gården og drev mesteparten av året med vanlig gårdsarbeide. Det
var også tilsatte "fagarbeidere" den tiden verket var i drift. Leira ble fraktet i traller på en
skinnegang frem til huset der bearbeidingen skjedde. Det ferdigformede leira ble så satt til
tørk før den kunne brennes. Ovnen måtte passes dag og natt i ca 1 uke. Det var omlag 3
brenninger hver sommer, og hver brenning omfattet ca 30.000 murstein, 18.000 takstein og
en god del drensrør. Etter 1900 ble stadig flere av de små tegleverkene lagt ned og
sønnesønnen til ingangsetteren slukket ovnene for siste gang i 1916. Hans navn var også Lars
Abrahamsen Hillestad. Tegleverket var i drift fra ca 1850 til krigen 1914-18.
(Kilde: Botnar nr. 9, side 21 flg. av Hanna Marie Hillestad og Botne bygdebok s-827)
Fortellinger, tro og tradisjon:
En av de trofaste arbeiderne ved verket var "Lars Johan Kristiansen, født på Rove. Han kom
til gården som barn og ble værende der hele sin levetid. Han var en god mann. Han fikk
tilnavnet Lars Verket. En dag kom det 2 unge søstre kjørende med hver sin hest og vogn fra
Svarstad. De skulle hente takstein til uthuset på hjemgården Gavelstad. For en av dem ble
dette ikke siste turen til Hillestad idet hun senere giftet seg med Lars Abrahamsen Hillestad
og ble bestemor til nåværende Lars J. Hillestad.

Datering:

Eldre fotografier/kart:

Merknader:
Dato:

16.11.2011

Registrator/Informato Hanna Marie og Lars Hillestad
Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

19.11.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplerende
opplysninger:

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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