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

Bensinstasjon, verksted og boligeiendommen "Moberg"
Teigens bensinstasjon og verksted
57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Fylke:

Fylkesnr. :

Vestfold

Kommune:
Sted:

Objekt nr.: HO-10147

Kommunenr.:

Holmestrand
Hvittingfossveien 16 - 18

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Navn

Gnr.

Bnr.

Teigens Bensinstasjon

4

18 og 26

Nord (høyest tall):

Øst (lavest tall):

N59 28.784

E10 19.127

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

0702
Festnr.

Koordinatsystem:

HTC Desire mob.tlf. (WGS 84)

0
Tomten er i dag bebygget og utbygget fra den gamle bensinstasjonen. Det er i dag kiosk og gatekjøkken i 1. etasje og i 2.
etasje en bilforretning.
Ingen synlige spor i dag etter bensinstasjonen

Merknader:

Fra opprinnelig å være en bensinstasjon utviklet den seg til et verksted som var meget allsidig mht. reparasjon av biler etc.
Stedet var også en samlingsplass for ungdom i distriktet i helgene og mye lek var det i området.

Fotografier -A :

HO-10147-A Kartutsnitt

Fotografier -B :

HO-10147-B Bensinstasjon og bolighus fotografert i 1941

Fotografier -C :

HO-10147-C Bensinstasjonen var også knottfabrikk under krigen. Bildet er tegnet under krigen (ca 1942)

Fotografier -D :

HO-10147-D Eiendommen "Moberg" i Smedsvingen. Nytt hus ble bygd i 1904, etter brannen i 1902.

Fotografier -E :

HO-10147-E Kleivbrottet 1954

Fotografier -F :
Fotografier -G :
Dato:

20.03.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10147
Kildedel

Historiske opplysninger:

Fakta:

Brødrene Johan og Karl Teigen startet bensinstasjon i 1936. Tomten ble kjøpt av Kolbein Olsen Teigen i 1918. Han solgte til
sønnen Johan Teigen i 1929. Tomten ble bebygget av eierene. Verkstedet ble leiet ut til Bernhard Berntzen. Eierne drev selv
bensinstasjonen ved siden av å kjøre drosje. Karl døde i 1947 og Johan drev videre alene. Han hadde drosjebiler som
Chrysler, Mercedes, Volga og Rambler . Drosjekjøringen opphørte i 1970. Verkstedet ble senere leiet av Trygve Andersen og
Jonas Ellingsen som også laget traktortilhengere med tipp frem til ca 1955. Fra ca 1960 ble denne virksomheten flyttet til
Tolfsrud. Under krigenble det også drevet knottfabrikk på stedet, da det var lite bensin. Fra 1958 og frem til 1967 ble
verkstedet og bensinstasjonen leiet av Reidar Thorvaldsen. Begge brødrene Reidar og Roar Thorvaldsen jobbet selv der. I
1966/67 ble det bygget ny vaskehall, smøregrav samt 2. etasje. Brødrene Bjørn og Kjell Teigen overtok bensinstasjonen i
1967 og de drev da verkstedet og bensinstasjonen sammen til 1988. Bjørn overtok alene fra 1988 og frem til 1993. 2.
etasjen var utleid til Holmestrand Brannvesen fra 1970 frem til 1993, da de flyttet opp på Neperud i lokalet etter Tore
Paulsen og tidligere Darre Grønlie (bakeri). Bensinstasjonen hadde manuell fylling helt frem til 1993. Fra 1936 og frem til
1960 var det salg av Gulf-bensin. Senere Shell til 1977 og deretter Fina frem til 1993. Bygget ble solgt til et eiendomsselskap i
1990.
Fortellinger, tro og tradisjon:
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I bla. 1950 og 1960-årene var stedet en yndet lekeplass for barn og ungdom på Kleivbrottet. Registrator (Knut S-J) kan selv
huske alle de gangene det ble lekt "Ping Bang Blekkboks", en slags gjemsel der en skulle sparke til blekkboksen for å gå fri.
Boksen var gjerne en tom oljeboks fra stasjonen. På fjellet bak bensinstasjoen lå "Tørkasletta" som ble flittig brukt som
lekeplass. Det kan også nevnes at området bak bensistasjonen også var et yndet område for herrer som "Silketruls",
Skøban", "Olaj Berg" og andre. Her kunne de nyte sin øl i fred og ro.
Datering:
Eldre fotografier/kart:

Bildene er utlånt av Bjørn Teigen

Merknader:
Dato:

20.03.2011

Informator:

Bjørn Teigen

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

2011.03.26

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:

Merknader/suplerende
opplysninger:

Fotografier:

Fotografier - A :
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Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :
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Fotografier - E :
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