Objekt nr.: HOF-13-019

Feltskjema
Registrering av kulturminner i Hof kommune
Kulturminnetype:

Hus

Navn

Hof Sanitetshus
Vestfold

Fylke:

Hof

Kommune:
Sted:

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

0714

Hof sentrum

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Navn

Gnr.

Øst

Nord

0561397

6599449

Kort beskrivelse av
kulturminnet:

Hus

Beskrivelse av
tilstand:

Intakt

Fotografier -A :

HOF-13-019-A Kart

Fotografier -B :

HOF-13-019-B Hof Sanitetshus, flyfoto 1965

Fotografier -C :

HOF-13-019-C Sanitetshuset 2011, sett fra øst

Bnr.

Festnr.

Koordinatsystem:

.

WGS84 - UTM 32V

Fotografier -D :
Fotografier -E :
Fotografier -F :
Fotografier -G :
Fotografier -I :
Fotografier -J :

Dato:

2012-07-23

Registrator

Kolbjørn Grønseth
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Fakta:
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I mars 1953 innviet Hof sanitetsforening sitt eget hus.Her ble kontrollstasjonen for barn
holdt fra 1953, og i mange år var det tilbud om fotpleie 1 gang pr. måned. I februar 1953
ble badstua tatt i bruk. Svært få hadde bad på denne tida. Det ble derfor bestemt å gi
skolebarna et gratis bad en gang pr. måned. I 1978 ble huset utvidet med større sal,
garderobe og toalett på samm plan. I 1976 ble det igangsatt barneklubb for 4-5-åringer.
Dette ble et populært tiltak med stor oppslutning før barnehager ble satt igang i bygda.
(Kilder: Hof-Minne 2003)
Fortellinger, tro og tradisjon:

Historiske
opplysninger:

Svært få, om noen hadde badstu i eget hjem. De færreste hadde bad hjemme, så
badstua ble et kjærkomment sted for å få en skikkelig kroppsvask. Pedellen
(vaktmesteren) hadde ansvaret for varmen i den vedfyrte badstuovnen. Damenes dag
var på torsdagskvelden. Mannfolka hadde bading på fredagskvelden og da var badstua
spesielt godt besøkt. Den ble brukt vesentlig i vintermånedene. Det var et sosialt
samlingspunkt for bygda, de badende tok seg god tid og mange historier og skrøner
kunne bli fortalt. Som barn var det derfor litt eksotisk og spennende å få være med de
voksne til badstua. Etter hvert endret tida seg og stadig flere fikk bad hjemme. Badstua
og det sosiale som fulgte med den opphørte sakte men sikkert på 1970-tallet. Sanitetshuset og badstua ble også samlingssted for idrettslagets
langrennsarrangmenter med start og innkomst på jordet utafor, altså Slettvold. Før start
foregikk skismøringa langs gjerdet mot Trudvang der skiene etter hvert som de ble klare,
ble lagt forsiktig mot gjerdet.
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Kvalitetssikring
Kvalitetssikret dato:

2014-11-12

Kvalitetssikret av:

Knut Svebakk-Johansen

Status:

Ok

Kategori (12K-kart)
MIS. nr.
(=kulturminnetype)

108. Offentlig forhold

Sefraknr./Riksantikav
rens "Lokid":
Suplerende
opplysninger:
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