Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Objekt nr.: HO-10223

Torvmyr
Torvmyra til Rønningen

Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn:

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Vestfold

Fylke:
Kommune:
Sted:

Stedsbenevnelse:

Fylkesnr. :

Holmestrand
Kommunenr.:
0702
Bringakerskog ved Langemyr. Myra ligger like vest for for Martin S Rønningens vei litt syd
for Løkka
Navn

Gnr.

Bnr.

Bringakerskog ved Langemyr.

39

1

Øst (lavest tall):

Nord (høyest tall):

0569033

6594449

Kartfesting:
Riksantikvarens "Lokid."

Kort beskrivelse av hva
funner er:
Beskrivelse av tilstand:

Festnr.

Koordinatsystem:

WGS84 - UTM 32V

0
Sted der det var skåret torv til dyra.

En kan ennå se hvor de største uttakene har vært, men ellers er det ingen spor.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10223-A Kart

Fotografier -B :

HO-10223-B Torvmyra til Rønningen mot nord

Fotografier -C :

Dato:

08.04.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10223
Kildedel
Fakta:
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På denne myra som var eiet av Martin S Rønningen ble det skåret torv hver sommer fra
lenge før krigen og til langt inn på 1950-tallet. Torven ble skåret i små firkanter på ca 25 30 cm kvadratiske og ca 5-10 cm tykke. Disse ble så lagt opp på egne hesjer til tørk om
sommeren. Det ble brukt dobbelt hesjestaur og tråd slik at disse lå lagvis til tørk. Om
høsten ble disse torvbrikkene lagret i egne skur oppsatt på stedet. Dette var ofte bare
stolper med bølgeblikktak. Det var flere slike skur på myra. Om vinteren ble så disse kjørt
hjem til Rønningen på slede og brukt til strø for dyra.
Historiske opplysninger:

Fortellinger, tro og tradisjon:

Både Svend og Ivar Rønningen forteller at de som barn ofte var med på å stikke torv. Dette
var et hart arbeid, men ungene måtte den gang være med på gårdens arbeidsoppgaver.
Svend Rønningen kunne også fortelle at det å hente torv med slede om vinteren var noe
de også gledet seg til og gjerne ville være med på. De stablet opp torvbrikettene på sleden
både som sete og ryggestø og det var ofte liv og røre ved slike turer. Torven var da tørr og
mye lettere enn om sommeren. Tidlig på vinteren da det kunne være mulighet for å kjøre
gjennom snøen, ble denne ofte også hardtråkket av barna slik at det etter hvert ble en god
kjørevei når kulden kom.
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

08.04.2011

Informant:

Ivar og Svend Rønningen

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

03.12.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader /
supplerende
opplysninger:

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - D :

Fotografier - E :
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