Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Objekt nr.: HO-10320

Tømmerkoje i skogen
Tømmerkoje i skogen i Fossdalen. "Fuglebo"

Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn: 80. Rekreasjon, fritid

Fylke:
Kommune:
Sted:
Stedsbenevnelse:
Kartfesting:
Riksantikvarens
"Lokid."

Kort beskrivelse av hva
funner er:

Vestfold
Holmestrand

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

Hytta liggger på eiendommen som i 1960-årene tilhørte gården Bås

0702

Festnr.

Navn

Gnr.

Bnr.

Bås

68

6

Øst (lavest tall):

Nord (høyest tall):

Koordinatsystem:

0571812

6597991

WGS84 UTM V32

0
Rester av ei skogshytte, bygget av to unge gutter i 16-17 års alderen.

Hytta er nå i svært dårlig forfatning. Taket er råtnet opp og veggene er dårlige. Gulvet er også

Beskrivelse av tilstand: råtnet nesten opp.
Merknader:
Fotografier -A :

HO-10320-A Kart

Fotografier -B :

HO-10320-B Fuglebo med husbygger Roar Hansen sittende. Bildet er fra 1966

Fotografier -C :

HO-10320-C Hytta mot nord

Fotografier -D :

HO-10320-D Hytta mot vest. Personen på bilde er husbygger Knut Svebakk-Johansen

Fotografier -E :

HO-10320-E Hytta mot syd

Fotografier -F :

HO-10320-F Hytta mot syd-vest

Fotografier -G :

HO-10320-G Hytta mot vest

Fotografier -H :

HO-10320-H Roar Hansen , i døra sett innenifra og ut

Fotografier -I :

HO-10320-I Detalj i lafteknuten ved døra

Fotografier -J :

HO-10320-J Den gamle ovnen står nå ute
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Fotografier -K :

HO-10320-K Redskapen, en spade som var "lånt" fra jernbanen. Far til Roar jobbet på
jernbanen...

Dato:

31.08.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10320
Kildedel
Fakta:

Historiske
opplysninger:

Denne lille tømmerhytta ble satt opp i løpet av årene 1962-1964 av to gutter på 15-17 år. Dette
var Knut Svebakk-Johansen og Roar Hansen. Tilatelse til å sette opp ei lita hytte ble gitt av
grunneieren Peder Anker på gården Bås. Det han ikke viste da var at denne skulle laftes av
tørrgran fra hans skog og også litt fra naboeiendommene etter hvert. Hytta er på 3 x 3 meter
med blikktak og gulv. Denne ble innredet med ovn som ble "lånt" fra den gamle søplefyllingen
sør for Nordisk Aluminium og et vindu som ble gitt fra jernbanen. Det var også et snekret bord og
en sengebrisk i to høyder. Hytta ble satt opp uten å ha noen spesielt behov for hytte, men kun
for morro skyld. Da hytta var ferdig var det meste spennende over og den ble lite benyttet som
hytte av guttene som bygde hytta. Det var en lærerik periode med snekkerfaget som hobby.

Fortellinger, tro og tradisjon:

En kunne kjøre moped helt frem om man kjørte fra Spettås og dette ble ofte gjort. Det hendte at
det også var jenter bak på mopeden som skulle hjelpe til med å tette vegger med mose. Alt var
gøy… Materialer til tak, gulv ol. ble nok også "sponset" av ulike byggherrer i distriktet uten at de
selv viste om dette... (En takk til disse...) En sommer i slutten av 1960-årene bodde det en kar i
denne hytta store deler av sommeren.
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

31.08.2011

Registrator/Informator
:
Knut Svebakk-Johansen og Roar Hansen

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

28.11.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplerende
opplysninger:
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Fotografier:

Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - E :
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Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :

Fotografier - I :

Fotografier - J :

Fotografier - K :
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