
Feltskjema

Registrering av kulturminner i Hof kommune

Kulturminnetype:

Navn

Fylke: Vestfold Fylkesnr. :

Kommune: Hof Kommunenr.: 0714

Sted:

Navn Gnr. Bnr. Festnr.

Buen

Øst Nord

0562269 6594480

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-20-071

HOF-20-071-E Pilarer til lagerhuset, torvstrømyra (mot øst) i bakgrunnen 

(foto Dag R. Aasgård 2013)

2012-01-25

Vidar Thormodsrud

Kartfesting:

Vassås

Koordinatsystem:           

20 stående og 2 veltede/knekte påler er fortsatt godt synlig på stedet

HOF-20-071-C Pilarer til lagerhuset (foto Dag R. Aasgård 2013)

HOF-20-071-D Pilarer til lagerhuset (mot øst) i bakgrunnen, fv. 312 i forgrunnen 

(foto Dag R. Aasgård 2013)

Objekt nr.: HOF-20-071

Lagerhus

Lagerhus Vassås innkjøpslag

WGS84 - UTM 32V

HOF-20-071-A  Kart

HOF-20-071-B  Lagerhus Vassås innkjøpslag, gml. bilde (beskjært). (Tillatelse til 

bruk gitt av Norkart /Geovekst)

Lagerbygning, i begynnelsen leiet, seinere kjøpt av A/S Vassås Torvstrølag på Bustemyra.

HOF-20-071-E Pilarer til lagerhuset,  i bakgrunnen (mot vest) fv. 312 

(foto Dag R. Aasgård 2013)

Stedsbenevnelse:

Side 1 av 4



Datering:

Eldre 

fotografier/kart:

Dato:

Informator:

Historiske 

opplysninger:

Even Sjue og Vidar Thormodsrud

Fortellinger, tro og tradisjon:

I Vassås var et innkjøpslag trådt i kraft allerede i 1905.  Laget hadde samme styre som 

landmandlaget (senere bondelaget).  Laget hadde betydelig aktivitet i den første 

halvdelen av 1900-tallet, og bygget blant annet et lagerhus ved Haslestad.  Men 

utviklingen gikk ikke riktig vei for Vassås Innkjøpslag.  Både medlemstall og omsetning 

sank.  Da forretningsføreren sa opp sin stilling, var det kroken på døra for laget.

I 1964 vedtok Vassås innkjøpslag å legge seg selv ned.  Formelt skjedde dette noenår 

senere.  Men på årsmøtet i mars 1964 begynte Hof innkjøpslag å forberede seg på 

"storinnmelding" av medlemmer fra Vassås innkjøpslag.  Det var blant annet et spørsmål 

om lagets penger, og det ble besluttet at styret skulle henvende seg til styret i Vassås og 

diskutere saken sammen med dem.  I 1965 ble tidligere medlemmer i Vassås innkjøpslag, 

som nå handlet gjennom Hof innkjøpslag, innkalt til årsmøtet.  Men noen samordning av 

de to lagene ble man ikke enige om.  13. mai 1966 vedtok årsmøtet i Vassås innkjøpslag å 

løse opp laget og fordele lagets midler.   Vassås hadde en formue på over 20.000 kroner.  

En del medlemmer valgte etter dette å melde seg inn i Hof.

Det falt nok styret i Hof innkjøpslag litt tungt for brystet at vassåsingene valgte å gjøre 

det på denne måten.  De hadde sett for seg at de to innkjøpslagene kunne slås sammen, 

slik at også likviditeten i laget hadde styrket seg samtidig som laget fikk flere 

medlemmer.  Men slik ble det ikke.  Fra enkelte vassåsinger ble det uttrykt skepsis mot 

laget i Hof: "Er det pengene våre dere er ute etter?"  Tilsvarende skepsis ble uttrykt fra 

medlemmene i Hof-laget. Vassåsingene begynte å handle i HOf innkjøpslag "uten å kome 

med 5 øre!" 

Even Sjue har fortalt at bestyreren ofte parkerte sin bil på høyre side av veien (i retning 

sydover).  Det sier mye om forskjellen i trafikk langs veien da og nå.                                                   

(Kilde:  Jubileumsbok Hof Innkjøpslag, side 25 og 26)

Fakta:

På lagerhus og varer var det i 1921 tegnet brannforsikring.  Huset var verdsatt til kr 2000,-

, mens varebeholdningen var assurert for 3000 kr.  På grunn av forholdene under krigen 

var assuransen for varebeholdningen senket til kr 1000,-.  Sa så lagerhuset strøk med 

under brann på Haslestad bruk i 1949, var det lagret mer varer enn assuransesummen 

tilsa.  Laget led et tap på ca. 2000 kr.  Man var også enige om at det ikke var 

hensiktsmessig å gjenoppbygge på Haslestad.

I steden inngikk laget leieavtale med A/S Vassås torvstrølag om leie av lagerhuset på 

Bustemyra.  Gulvet måtte repareres og det blei fylt opp foran rampen.  Dette anså man 

som reint foreløpige tiltak.  Grunnen under lagerhuset var så svak at den tålte ikke 

belastningen.  Innkjøpslaget fikk så kjøpt selve huset, og Odd Krøgli tilbød gratis tomt på 

utsiden av veien på sikker grunn.  Det var da meningen å flytte huset dit, men tida 

arbeidet ikke for det tiltaket, skulle det vise seg.

(Hof Bondelag 1867-1967, redaktør Alf Otto Zimmermann)
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Digitalisert av/dato:

Objekt nr.: HOF-20-071

Fotografier - B : Fotografier - C :

Fotografier - A :

Fotografier - D :

Dag R. Aasgård, nov. 2013

Fotografier - E :

Fotografier:
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Kvalitetssikring

Kvalitetssikret dato:

Kvalitetssikret av:

Status:

Kategori (12K-kart)

MIS. nr. 

(=kulturminnetype)

Sefraknr./Riksantikav

rens "Lokid":

Suplerende 

opplysninger:

24. Bygning

Ok

Knut Svebakk-Johansen

20.01.2015

Fotografier - F : Fotografier - G :

Fotografier - H : Fotografier - I :

Side 4 av 4


