Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Torvstrøfabrikk

Utfyllende
type/navn

Barkost Torvstrøfabrikk

MIS nummer og
navn:

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Fylke:

Vestfold

Kommune:
Sted:
Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Objekt nr.: HO-10376

Fylkesnr. :

Holmestrand

0702

Kommunenr.:

Helt i sydenden av Barkostmyrene.
Søndre Hegg

Gnr.

Bnr.

88

3

Festnr.

Øst

Nord

Koordinatsystem:

0567186

6593645

WGS84 - UTM 32V

Riksantikvarens
"Lokid."
Kort beskrivelse av Rester etter Barkost Trovstrøfabrikk. Bygningen fremstår i dag som et stort uthus med en del
funnet:
rester fra fabrikken og mye redskap og utsyr.
Beskrivelse av
tilstand:

Bygningen er i grei behold.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10376-A Kart

Fotografier -B :

HO-10376-B Torvstrøfabrikken i dag. Sett mot syd (2012)

Fotografier -C :

HO-10376-C Rester av Torvstrøfabrikken fra 1969. I forgrunnen ser vi et overføringshjul for
reimdrift brukt i forbindelse med rivern eller pressa.

Fotografier -D :

HO-10376-D Torvstrøvogen. Trukket av et lokomotiv. Understellet var av tre. (1969)

Fotografier -E :

HO-10376-E Detaljer fra torvstrøvognen. Bredden på skinnehode var 4 cm.

Fotografier -F :

HO-10376-F Certifikat vedr. dampkjelen fra lokomotivet som ble benyttet i fabrikken.
Certifikatet er utstedt den 15. mars 1904

Fotografier -G :

HO-10376-G Oversiktskart fra kommunens kartverk over torvmyra

Fotografier -H :

HO-10376-H Inne i Torvstrøfabrikken i dag (2012)

Fotografier -I :

HO-10376-I Inne i Torvstrøfabrikken i dag (2012)

Fotografier -J :

HO-10376-J Gammel kjerre

Fotografier -K :

HO-10376-K Torvmyra i dag (2012
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Dato:

2011-10-26

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10376

Kildedel
Fakta:

Historiske
opplysninger:

På stedet står den gamle fabrikken, lignende et stort uthus i tre og reisverk. Invendig står mye av
utstyret og redskapen. Det er delevis jordgulv og store dører i begge ender. Det hele startet i
1904 da myra ble utskilt fra gnr.1 bnr. 1. Det har vært mange eiere her, noen av disse var
Hillestad sag & høvleri, Åsland fra Sande, Olaf Vestby fra Fon og til sist Wilhelm Leber Karlsen fra
Horten. I dag er store deler av torvmyra fylt opp med fyllmasse og planert ut. Driften har foregått
under ulike navn opp i gjennom tidene: Hillestad Torv, Hillestad Torvstrøfabrikk, Barkost Torvstrø
etc.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Selve arbeidet på torvmyra foregikk kun om sommeren og dette var hardt og tungt arbeid.
Torvspaden var lang og smal, men skarp. Det ble skåret ut skiver på ca 1 cm. Skivene ble plassert
på "torvherjer" på myra for å tørke. Disse ble senere fraktet inn i fabrikken på vogner (se bilder).
Inne på fabrikken ble disse heist opp til "Rivern" (to store tromler). Deretter ble torven presset
sammen til torvballer. Senere ble det lagt skinner utover myra og lokomotivet kjørte trallene inn
i fabrikken.
(Kilde: Jernbaneminner fra Vestfold av
Asbjørn N. Jakobsen, side 244 flg.)
Datering:

1904 - 1950-1960 tallet.

Eldre
fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

2011-10-26

Informator:

Knut Svebakk-Johansen

Kvalitetssikring
Kontrollert dato:

23.01.2013

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplere
nde opplysninger:

Fotografier:
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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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