
Feltskjema

Registrering av kulturminner i Hof kommune

Kulturminnetype:

Navn

Fylke: Vestfold Fylkesnr. :

Kommune: Hof Kommunenr.: 0714

Sted:

Navn Gnr. Bnr. Festnr.

Thorrud 23 4

 0556102 6611108

Kort beskrivelse av 

kulturminnet:

Beskrivelse av 

tilstand: 

Fotografier -A :

Fotografier -B :

Fotografier -C :

Fotografier -D :

Fotografier -E :

Fotografier -F :

Fotografier -G :

Fotografier -I :

Fotografier -J :

Dato:

Registrator

Kildedel

Objekt nr.: HOF-01-023

Korntørker.

Tørkehuset.

Thorrud

Stedsbenevnelse:

Kartfesting:
WGS84 - UTM 32V

En helt spesiel konstruksjon med stor hesje med tak over, hvor man kunne henge kornband 

inni. 

Vestfold Fylkesmuseum kjøpte den av gårdbruker Martin Sand i 1946.Det er ingen rester 

etter den på gården.

HOF-01-023-A Kart.

HOF-01-023-B Gammelt bilde fra 1944 av korntørka på "torrud". Denne står nå på Vestfold 

Fylkesmuseum

HOF-01-023-C Tegning av konstruksjonen av korntørka

2011-12-02

Hans Peter Fleischer.

Objekt nr.: HOF-01-023

Historiske 

opplysninger:

Fakta:
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Datering:

Eldre 

fotografier/kart:

Dato:

Registrator

Digitalisert av/dato:

Historiske 

opplysninger:

Korntørke som besto av ei stor hesje med tak over, hvor man kunne henge kornband inni. 

Den var mer enn 15 m lang, 3,8m. bred og 4,8m. høyt til mønen. Den sto nord på gården 

Thorrud. Korntørkeren sto på Thorrud da Signe og Martin Sand kjøpte gården av faren til 

Signe, Amund Foss d.e. på Fossesholm ved Vestfossen i 1930. Martin kjente bruken av den, 

da han i sin ungdom hadde vært med å henge korn i en liknende korntørker på Fossesholm. 

Metoden for å henge opp korn på en stabil korntørker er stort sett ukjent ellers i Vestfold. 

Likende korntørker er imidlertid kjent fra det område som er avgrenset av Eikern og 

Drammenselva. Foruten på de to gårdene Fossesholm og Thorrud, skal det ha vært en på 

Hokksund, og en på gården Stryken mellom Mjøndalen og Pukerud. Det står en korntørker på 

gården Berg under Eidsfoss, ikke langt fra Thorrud. Den er så stor at en kan kjøre inn i den fra 

gavlene. Det er store lemmer på langsidene. Lemmene er til å slå opp, så det blir ordentlig 

gjennomtrekk. Denne korntørkeren skal vissnok være oppført av en svensk forvalter på 

Eidsfoss i 1870-80-årene. 

Fortellinger, tro og tradisjon:

Martin Sand hadde hørt sin korntørker bli kalt "rie" va en gammel husmann under Thorrud, 

Nils Engerud. Rie er et finsk-ugrisk ord for et hus i hvilket utresket korn blir lagt over ribber 

og tørket ved varmen fra en stor ovn av stein.

2011-12-02

Hans Peter Fleischer.

Hans Peter Fleischer.

Fotografier: Objekt nr.: HOF-01-023
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Fotografier - A :

Fotografier - B : Fotografier - C :

Fotografier - D : Fotografier - E :

Fotografier - F : Fotografier - G :
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Kvalitetssikring

Kvalitetssikret dato:

Kvalitetssikret av:

Status:

Kategori (12K-kart)

MIS. nr. 

(=kulturminnetype)

Sefraknr./Riksantikav

rens "Lokid":

Suplerende 

opplysninger:

27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Fotografier - H : Fotografier - I :

2014-01-20

Knut Svebakk-Johansen

Ok
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