Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Travkjøring på Hillestadvannet

Utfyllende
type/navn

Hillestadvannet

MIS nummer og
navn:

80. Rekreasjon, fritid
Vestfold

Fylke:

Holmestrand

Kommune:
Sted:

Objekt nr.: HO-10314

Fylkesnr. :

0702

Kommunenr.:

Hillestadvannet
Navn

Gnr.

Nord (høyest tall):

Øst (lavest tall):

Koordinatsystem:

0565658

6597750

WGS84 - UTM 32V

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:
Riksantikvarens
"Lokid."

Bnr.

Festnr.

0

Kort beskrivelse av En aktivitet som var en vinterlig tradisjon i første del av 1900-tallet var travkjøring på
hva funner er:
Hillestadvannet.
Beskrivelse av
Det er ikke synlige spor i dag.
tilstand:
Merknader:

Kartreferansen er satt på kartet der starten ofte var.

Fotografier -A :

HO-10314- A kart

Fotografier -B :

HO-10314- B Oversiktsbilde over Hillestadvannet

Fotografier -C :

HO-10314- C Utstilling i Sparebanken Vestfold, Holmestrand i 1986

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

02.08.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Kildedel

Objekt nr.: HO-10314
Fakta:
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En aktivitet som var en vinterlig tradisjon i første del av 1900-tallet var travkjøring på
Hillestadvannet. Starten var altid utfor den tidligere "kolonien". Her var også utkjøringen på
vannet.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Historiske
opplysninger:

Datering:

Travkjørerne kom fra distriktet rundt og både kjørere og kusker ble innkvartert rundt om i
bygda. Disse dagene var som en "folkefest" og regne. Etter løpet var det fest som ble kalt
"Seksa". Det var ofte musikk og dans og mange mennesker under arrangementet. En dram ble
det vel også i disse tider. Starten var ofte ved Kronlia der også urmaker Gunnar Brastad ofte
sto på en lastebil og tok tiden på kjørerne. Der var altid hormusikk fra dette stedet. Johan
Arvesen på Gudem var i mange år primus motor for dette travløpet. Han var også formann i
Travforeningen i mange år. Gulbrand Kittilsland på Nordre Bringåker sammen med Olaf Løken
var også aktiv med travkjøring i mange år. Det fortelles at det altid var salg av pløser og
buljong under travløpene. Adolf Jensen (Sandtangen) og Ivar Ygrim var som oftest på plass.
Ivar Rønningen var formann i Travforeningen i mange år. Christian Hillestad var også kasserer i
mange år. Foreningen har i dag ca 130 medlemmer og det foreligger protokoll for
Holmestrand og omegn Travforening fra tidlsrommet 1950-1985, som Ivar Rønningen besitter.
Denne har gitt mange opplysninger i denne saken.
(Kilder: 100-års Beretning fra 1886-1986 - Tønsberg Bibliotek, og 10-års Beretning fra 19861996fra Holmestrand og Omegn Travforening)
I tidsperioden fra tidlig på 1900-tallet og frem mot slutten av 1950-tallet.

Eldre
fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

02.08.2011

Informator:

Kristoffer Helgestad, Svend Rønningen, Anders Martin Teien og Ivar Rønningen

Kvalitetssikring
Kontrollert dato:

30.09.2012

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplere
nde opplysninger:

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B

Fotografier - C :

Fotografier -D :
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Fotografier - E :

Fotografier - F :
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