Objekt nr.: HOF-15-051

Feltskjema
Registrering av kulturminner i Hof kommune
Kulturminnetype:

Skomakerverksted

Navn

Bryggerhuset på Hallerud
Vestfold

Fylke:

Hof

Kommune:
Sted:

Fylkesnr. :

0714

Kommunenr.:

Hallerud

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Navn

Gnr.

Bnr.

Festnr.

Hallerud Oppistua

53

1

Nord

Øst

Koordinatsystem:

0563041

6597627

WGS84 - UTM 32V

Kort beskrivelse av
kulturminnet:

Bryggerhus/garasje som ble gjort om til skomaker- og reparasjonsverksted

Beskrivelse av tilstand:

Bygning intakt

Fotografier A :

HOF-15-051-A: Kart bryggerhuset på Hallerud

Fotografier B :

HOF-15-051-B: Bryggerhuset i dag. Bilde fra 2014

Fotografier C :

HOF-15-051-C: Diverse skomakerformer, bilde fra Hof-minne 2005

Fotografier D :

HOF-15-051-D: Diverse former og gummiprodukter. Bilde fra Hof-minne 2005

Fotografier E :

HOF-15-051-E: Diverse skomakerformer

Fotografier F :
Fotografier G :
Fotografier H :
Fotografier I :

Dato:

2014-11-08

Registrator

Ole Bertil Grennæs
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Kildedel
Fakta:
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Historiske opplysninger:

Ole Hallerud var bonde på Hallerud fra 1933 - 1965. Han dreiv allsidig gårdsbruk på
gården. I tillegg til gårdsdrifta begynte han så smått i 1939 med småreparasjoner i
bryggerhuset på gården. Det begynte med lapping og halvsåling av gummifottøy, og
uviklet seg videre til produksjon av slanger og dekk til sykler og motorsykler. Hans
kompetanse om gummi fikk han fra sin svoger, Nils Lofstad, som drev Tønsberg
Bilvulkanisering. Etterhvert ble det mye å gjøre og det utviklet seg til en familiebedrift
med sysselsetting for kone, barn, nevø Bjarne Lian og svoger Reidar Nilsen.
Virksomheten foregikk til langt ut på 1950-tallet.
Til reparasjon og produksjon trengtes former i alle størelser og fasonger til støvler,
dekker, baller, sykkelhåndtak, seleputer til hest, vanntette vesker mm. Formene ble
laget i tre som mal for aluminiumsformer. Disse ble laget på Bakke verksted som lå
nedenfor veien ved Tømmeråstjern. Vulkaniseringsmaskinen var egenutviklet og
produsert på Eidsfoss Verk. Den besto av ei dobbel jernplate på 1,5 x 0,5 m. Mellom
platene var et vannlager med et varmeelement med manometer/termometer. På
toppen av platene var det faste tvinger som formene ble satt fast i under
vulkaniseringsprosessen. Når Ole skulle vulkanisere f.eks gummistøvler festet han
såleforma fast på den oppvarma plata med fire tvinger. Først pusset han støvlene
reine for gammel gummi, så la han på lim og ny gummi og satte dette ned i forma og
presset det sammen med tvinger.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Under krigen da det var lite å få kjøpt og alt måtte repareres, var det mye å gjøre i
verkstedet på Hallerud. Dette forandret seg etter krigen. Alternative produkter som
baller, sykkelhåndtak, slanger og dekk mm ble utviklet. Imidlertid måtte alt lages i
svart gummi. Etterhvert kom industriell masseproduksjon med produkter i mange
forskjellige farger, og konkurransen ble for stor.
Kilde:Hof-minne 2005
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Dato:

2014-11-08

Informator:

Ragnar Hallerud i artikkel i Hof-minne 2005

Digitalisert av/dato:

Ole Bertil Grennæs

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :
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Fotografier - H :

Fotografier - I :

Kvalitetssikring
Kvalitetssikret dato:

2019-03-02

Kvalitetssikret av:

Knut Svebakk-Johansen

Status:

Ok

Kategori (12K-kart)
MIS. nr.
24. Bygning
(=kulturminnetype)
Sefraknr./ Riksantikavrens
"Lokid":
Suplerende opplysninger:
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