
HOF SENTRUM
KULTURLØYPE

Lær mer om kulturløypa og andre turmuligheter på 
kommunens nettsider.

https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-
fritid/kunst-og-kultur/lokalhistorie/kulturloyper/

1. HOF HERREDSHUS

Det var først i 1934 at Hof kommune fikk et fast 
kommunelokale i form av Hof Herredshus. Før den 

tid hadde Herredstyret 
holdt sine møter på mange 
forskjellig, og ikke alltid like 
egnede steder.

I tillegg til å være et 
kommunelokale skulle 
herredshuset også 
være banklokale. Bank 
og kommune holdt til 
under samme tak i 23 år. 
Kombinasjonen kan virke 
underlig, men bakgrunnen 
var at mange av de samme 
personene som satt i 
ledelsen i kommunen satt 
også i ledelsen i banken.

Den avlange bygningen 
ved siden av Herredshuset 
var opprinnelig en stall med 
plass til 8 hester.

Etter andre verdenskrigen ble det satt opp en 
minnestein over de personer fra Hof som hadde mistet 
livet under krigen.

A-B. THORSHUAG
På dette området lå det tidligere en gammel gård. 

Navnet Thorshaug skjuler det norrøne navnet Þórshof 
- Torshov, og var trolig et kultsted tilegnet guden Tor. 
At det finnes flere gravhauger i område er også sterke 
indikasjoner på et slikt kultsted. En del av kulturløypa 
går tvers gjennom et gravfelt og hauger kan tydelig 
sees både til høyre og venstre idet man følger veien 
langs Thorshaugbakken.

C-F. VESET
Navnet her på området er Veset. Navnet betyr 

”helligdom” eller ”hellig sted”, og har med sine mange 
gravhauger og gode utsikt til Hof Kirke vært et sentralt 
sted i bygda i førkristen tid.

2. HOF KIRKE

Bli kjent med Holmestrand 
kommunes historie! 

Kulturløypen er en del av flere mulige 
historiske kulturløyper i kommunen.

Kulturløypen er et samarbeid mellom Holmestrand 
kommune og Hof historielag.

Lær mer om Hof historielag på deres nettsider
https://hofhistorielag.com/

Lengde: ca. 4 km
Standard: Veksler mellom asfalt, grus og sti, medium

Utgivelse: Holmestrand kulturkontor ved Christina LeverkusUtgivelse: Holmestrand kulturkontor ved Christina Leverkus

Kulturløypa er også tilgjengelig digitalt på appen 
HIDDEN. Appen kan lastes ned på 

Google Play og Apple store. 

I appen finnes mer informasjon om kulturminnene 
og historiske bilder.



Hof kirke er en langkirke i stein fra tidlig 
middelalder, trolig reist rundt 1150, og var viet til 
Jomfru Maria. Den er plassert på et gammel hedensk 
kultplass på et høydedrag med utsikt over det 
omkringliggende landskapet. Kirkebygg har som regel 
en sentral plassering i landskapet, ofte på høyder hvor 
de er lett synlige på lang avstand slik som Hof kirke er 
et godt eksempel på.

3. HOF PRESTEGÅRD

Hof prestegård ble oppført i 1889. Hovedbygningen 
er en laftet tømmerbygning på halvannen etasje. I 1991 
ble både hovedbygningen og stabburet fredet.

Selv om byggene er relativt nye sammenlignet med 
kirken som ble bygget rundt 1150 kan gårdens historie 
spores langt tilbake og tyder på at det har bodd 
mennesker på stedet her lenge.

4. EIKA

Sentralt plassert på en gravhaug i kirkegården står 
det en stor eik. Det er ikke kjent nøyaktig hvor gammel 
eika er, men det er flere hundre år gammelt. I 1947 ble 
eika fredet som naturminne.

5. KOPSTADLINNA

Kopstadlinna er en del av den gamle Tønsberg-
Eidsfossbanen som varte fra 1901-1938.

Veien Kopstadlinna følger i traseen til det 
gamle jernbanesporet og flere steder er de gamle 
jernbaneskjæringene gjennom fjellknausen godt 
synlig. Disse kan man finne om man følger veien 
nordover slik som kartet viser. Følger man denne 
veien videre nord i ca. 2,5 km vil man også treffe på 
restene etter Kopstadstajon. Grunnmuren og deler av 
plattformen finnes ennå.

Rett før Kopstadstasjon ligger også den gamle 
jernbanebrua, Østbybekken bru. Brua ble bygget ekstra 
bred, da det ble lagt dobbeltspor her fordi Forsvaret 
hadde behov for sidespor med egen lasterampe. Brua 
er en av de få gjenværende jernbanebruene etter 
Tønsberg – Eidsfossbanen.

ET RELIGIØST SENTER I HOF?
TIDELIG GUDSDYRKELSE

Ordet ”Hof” kommer fra ”hov”, 
som er et ord brukt om en gammel 
hedensk kultplass. Navnet indikerer  at 
det i førkristen tid har foregått norrøn 
gudedyrkelse i området og at Hof kirke 
kan ha blitt reist på et sted som hadde en 
viktig religiøs rolle for et større område, 
kanskje en hedensk kultbygning.
GRAVFELTENE

Hof skiller seg ut med et uvanlig stort 
antall gravhauger og røyser i nærhet til 
Hof Kirke. Innenfor en radius på ca. fire 
km, fra Haslestad til Hem, er det registrert 
flere hundre gravhauger, og antallet i 
vikingtid må ha være langt høyere. Få 

av disse er datert men de fleste antas å 
være fra jernalderen. Dette inkluderer 
Romertiden, Merovingertiden og 
Vikingtiden.

Innenfor kulturløypen passerer man 
ca. 30 gravhauger. Noen av disse er 
lett gjenkjennelige i landskapet mens 
andre har blitt såpass forstyrret i løpet 
av årene at de kan nesten  ikke sees. I 
flere tilfeller er det bygd veier 
tvers gjennom gravfelter og 
gravhauger. Dette har skjedd i 
en tid før kulturminner fikk den 
beskyttelsen de har i dag. Nå er 
det strenge lover som skal sikre 
bevaring av disse sporene fra 
fortiden.

Gravhaugene representerer noe 
spesielt og eksklusivt. Bare om lag 
halvparten av alle døde i vikingtiden fikk 
en formell grav, og bare noen få av disse 
fikk en haug reist over graven. De aller 
fleste som har levd har vi ikke spor av. At 
det likevel finnes en så stor konsentrasjon 
av hauger rundt middelalderkirken i 
Hof indikerer at området har huset det 

sentrale tinget i et større politisk område, 
og har vært senter for utøvende politisk 
makt i regionen. 

NB! Husk at gravrøyser og gravhauger 
er fredet. Vis hensyn, både til haugene og til 
andre turgåere.


