Objekt nr.: HOF-13-035

Feltskjema
Registrering av kulturminner i Hof kommune
Kulturminnetype:

Vaskeplass

Navn

Vaskeplass, Nordre Grønset
Vestfold

Fylke:

Hof

Kommune:
Sted:

Kommunenr.:

0714

Hof sentrum

Stedsbenevnelse:

Navn

Gnr.

Bnr.

Grønsetbekken

44

2

Øst

Nord

Koordinatsystem:

0560704

6599282

WGS84 - UTM 32V

Kartfesting:

Kort beskrivelse av
kulturminnet:

Fylkesnr. :

Festnr.

Vaskeplass

Beskrivelse av tilstand: ingen spor
Fotografier A :

HOF-13-035-A kart

Fotografier B :

HOF-13-035-B Nordre Grønset

Fotografier C :
Fotografier D :
Fotografier E :
Fotografier F :
Fotografier G :
Fotografier H :
Fotografier I :

Dato:

2011-06-23

Registrator

Kolbjørn Grønseth

Objekt nr.: HOF-13-035

Kildedel
Fakta:

Vaskeplass som folkene på Nordre Grønset benyttet.
(Kilde: Hof bygdebok s. 564, for nærmere info om gården )
Fortellinger, tro og tradisjon:
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For vasketradisjoner i bekken, se HOF-13-0031 Vaskeplass. I Grønsetbekken ble det
tidligere fisket stor ørret; se HOF-13-028 Den store vaskedagen fant sted straks
snøen var gått om våren og det var blitt framkommelig med hest og vogn til bekken
der det var passende å foreta klesvasken. Det var da ved en så dyp kulp som mulig
der det også var plass på land til å fyre opp og til en nødvendig arbeidsplass. Den
samme plassen var i bruk hvert år. På lasset var det en stor kjele eller bryggepanne
sammen med vaskebrett og klærne som skulle vaskes. Vannet ble kokt opp og
Historiske opplysninger: klærne som skulle kokes lagt i. Etterpå ble klærne skrubbet mot vaskebrettet
samtidig som det ble tilsatt såpe. Den kunne være hjemmelaget eller grønnsåpe.
Etter grundig skrubbing måtte klærne skylles i bekken. Bortsett fra kokinga ble det
gjort tilsvarende med alt av ull, ulltepper, undertøy osv. Det var ikke alltid så greit
med tunge ulltepper som ofte var dobbelte. Den som skylte, det var bestandig kona
på gården, måtte av og til vasse i bekken for å få gjort alt skikkelig. Når alt var klart
var det å kjøre hjem igjen og henge klær og tøy opp på snorer som var strukket
mellom noen apaler i hagen. De klærne som ble gjenstand for slik behandling var
klær som hadde samlet seg opp gjennom en lang vinter og trengte skikkelig vask. De
skulle etter tørking legges bort i ei kiste med naftalinkuler for å bli tatt i bruk igjen
kommende høst og vinter. Dette med vaskeplass ved bekken tok slutt da
vaskemaskinen kom straks etter 2. verdenskrig. I første omgang fikk
bondekvinnelaget tilstått en og etterhvert flere vaskemaskiner som gikk på omgang i
nabolaget. Det gikk fortsatt noen år før hver husholdning fikk sin egen vaskemaskin.
Datering:

fram til ca 1945

Eldre fotografier/kart:
Dato:

2011-06-23

Informator:

Kolbjørn Grønseth

Digitalisert av/dato:

Inger Rinde Hvål

Fotografier:

2013-01-01
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Fotografier - A :
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Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :

Fotografier - I :

Kvalitetssikring
Kvalitetssikret dato:

2015-01-18

Kvalitetssikret av:

Knut Svebakk-Johansen

Status:

Ok

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

27. Annet bosettings og dyrkningsspor
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