
Feltskjema

Registrering av kulturminner i Hof kommune

Kulturminnetype:

Navn

Fylke: Vestfold Fylkesnr. :

Kommune: Hof Kommunenr.: 0714

Sted:

Navn Gnr. Bnr. Festnr.

Solhaug 248 9

 Øst Nord

0560658 6597379

Kort beskrivelse av kulturminnet:

Beskrivelse av tilstand: 

Fotografier A :

Fotografier B :

Fotografier C :

Fotografier D :

Fotografier E :

Dato:

Registrator

Kildedel

Kartfesting:

Hulebak, Kleppan

Koordinatsystem:       

Trevarefabrikk

Solhaug Trevarefabrikk

WGS84 - UTM 32V

HOF-19-018-A  Kart

HOF-19-018-B Bygning

Stedsbenevnelse:

HOF-19-018

Solhaug Trevarefabrikk ble etablert av Conrad Solhaug 1922, som drev den 

fram til 1947, på det meste med 4 ansatte. Sønnen Hans Solhaug overtok da og 

drev den fram til 1964 med 1 ansatt. Hovedproduksjonen var dører og vinduer, 

men også møbler og annen innredning. Maskinparken besto av sag, 

tykkelseshøvel, avretter. båndsag og dreiebenk. Driften til maskinene var 

elektrisk fra en motor plasert i enden av verkstedet. Kraften ble overført ved 

flatrem til en aksel i taket som strekte seg i hele rommets lengde. Hver maskin 

var forbundet til akslingen med flatrem. Den sto normalt forbundet til et frihjul 

på akslingen, og kunne startes ved å skyve remen over på et fast hjul.

Fakta:

Bygningen er i god stand.

Bygningen er intakt men maskinpark og snekkerverktøy er fjernet, men lageret.

HOF-19-018-D Innvendig

2018-11-19

Knut Håvard Bekkevold

Fortellinger, tro og tradisjon:
Historiske opplysninger:

HOF-19-018

HOF-19-018-C  Innvendig
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Datering:

Eldre fotografier/kart:

Dato:

Informator:

Digitalisert av/dato:

Fotografier - A :

(Bredde 16,5 cm)

Knut Håvard Bekkevold 2018-11-19

Fotografier: 

2018-11-19

HOF-19-018

Conerad kjøpte eiendomen i 1906 og i 1907 ble hovedbygning, låve og 

hønehus bygget. Fram til 1922 drev han som tømmermann og satte opp hus. 

Læretiden som snekker hadde han fra 1899 - 1902 hos Gran i Hof. 

Produksjonen fra eget verksted (ferdig 1922) var allsidig, da hovedsakelig 

basert på dører og vinduer, men også møbler som spisesturer, stoler, komoder 

o.l. Fimaet  levert også brudestolen til Hof kirke. Etter  krigen ble det fart i 

husbyggingen, og etter sønnen Hans overtok ble det mest dører og vinduer til 

hus i Hof, men også Sandsver, Lardal, Våle og Vivestad. På slutten av 50 tallet 

ble det etterhvert vanskelig å drive lønnsomt for små trevarefabrikker. Da tok 

masseproduksjonen over og Hans avviklet driften i 1964. Han fortsatte 

imidlerti å benytte verkstedet på fritiden. Det ble igjen møbler og andre 

trprodukter som spinnerokker, treboller og også noen fioliner. 

Historiske opplysninger:

Anne Marie Solhaug
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Kvalitetssikret dato:

Kvalitetssikret av:

Status:

Kategori (12K-kart)

MIS. nr. (=kulturminnetype)

Sefraknr./ Riksantikavrens "Lokid":

Suplerende opplysninger:

Fotografier - D :

Kvalitetssikring

Fotografier - E :

Bredde 8,2 cm)(Bredde 8,2 cm)

Fotografier - C :Fotografier - B :

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Ok

Knut Svebakk-Johansen

2019-02-26
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