
 

Tekst og foto: Jarlsberg avis, PÅL NORDBY                                        Jarlsberg avis 7. januar 2012 

 

MORSOMT: - Tusen takk. Dette gir oss et viktig bidrag i arbeidet med kulturminner i Hof, sier leder av Hof Historielag, Aud-Marit 

Lillehof (t.v.) til banksjef i DNB Hof og Holmestrand, Kristin B. Finsal. Bildet er tatt fra omtrent det samme stedet som det gamle 
fotografiet. (Foto: Pål Nordby) 
 

45.000 til kultur 
Fantastisk jubler Aud-Marit Lillehof, leder i Hof Historielag. 
Fra høstens tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB Nor får laget 45.000 blanke kroner til arbeidet med kulturminneregistreringen. Pengene 
skal hovedsakelig gå til digitaliseringen av kulturminnene, sier Lillehof. Siden arbeidet startet, har det bare økt i omfang, samtidig har 
medlemstallet i laget økt til godt over 200 medlemmer. 
Felles dugnadsinnsats- At det er en stor og felles dugnadsinnsats i hele bygda har vært ett av kriteriene juryen har lagt vekt på i tildelingen, 
sier banksjef i DNB, Kristin B. Finsal. 
- Vi har delt inn Hof i 22 roder med hver sin rodeleder. Dette har vist seg effektivt, og viktig 
for det superlokale engasjementet innenfor hver rode, fortsetter Lillehof. Etter det hun forteller har lokalhistoriker Tor Bjørvik vært til stor 
hjelp som veileder, kursholder og med stor kjennskap til gamle setrer. 
- Med kulturminner mener vi blant annet: Sommerfjøs, husmannsplasser, smier, våningshus, spor etter jernbane, vaskeplasser og annet, 
sier hun. 
- Alt er interessant. Ta kontakt, oppfordrer hun videre. 
- Hof historielag er med på å vekke og styrke den historiske sansen i bygda, som tar vare på 
kulturarven fra tidligere slekter, refererer Finsal fra juryen. 
FAKTA 
SPAREBANKSTIFTELSEN 
• Stiftelsen ble etablert høsten 2002. • Sparebankstiftelsen DNB Nor yter bidrag til et bredt spekter av allmennyttige formål. • Søknadsfrister er 15. februar og 
15. september hvert år. • For høsten 2011 var temaene: “Ut i naturen og Kulturminner”. • I kriteriene for å bli tildelt penger heter det blant annet at det ikke 
ytes penger til drift, at det også skal ligge en betydelig egeninnsats i aktiviteten og at deler av aktiviteten dekkes med egne midler. • Stiftelsen støtter 
prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. • Temaer for 2012:“Kunst og 
kultur”og“Nærmiljø, idrett og lek”. 

 

 

 
FØR 1920: Bildet fra Hof sentrum er tatt en gang før 
1920, og det er fotografert fra Thorshaug. Nede på jordet 
ligger Hof stasjon. Leilighetene som i dag bygges 
i Thorshaugveien 4, ligger der hvor den lille gården på 
bildet igger - i forkant. Solheimstua er det hvite huset 
midt i bildet og Hof Handelslag ligger tvers over veien. 
Herredshuset og banken var ikke bygget ennå da bildet 
ble tatt. Legg merke til at Hof skrives med to f-er på 
fotoet. (Fotograf: Ukjent) 

 

 


