
Feltskjema

Registrering av kulturminner i Hof kommune

Kulturminnetype:

Navn

Fylke: Vestfold Fylkesnr. :

Kommune: Hof Kommunenr.: 0714

Sted:

Navn Gnr. Bnr. Festnr.

Søndre Grennes 50 1

 Øst Nord

Brønn:     0562482                 

Postkar:  0562194

6595832          

6595967         

Kort beskrivelse av 

kulturminnet:

Beskrivelse av 

tilstand: 

Fotografier A :

Fotografier B :

Fotografier C :

Fotografier D :

Fotografier E :

Fotografier F :

Fotografier G :

Fotografier H :

Fotografier I :

Dato:

Registrator

Kildedel

Brønn og postkar

Brønn i "Springvannsbekken" og postkaret på tunet

WGS 84    UTM 32V

HOF-15-002-A: Kartfesting

HOF-15-002-B: Første postkaret avbildet i 1948, på bildet Anne Kirstine Grennæs 

(Onsøien) med gårdshunden.

HOF-15-002-E: Brønnen i dag, 2013

Stedsbenevnelse:

HOF-15-002-D: Postkaret ca 1960 med dagens mjølk til kjøling, på bildet Per G. 

Grennæs.

Kartfesting:

HOF-15-002-C: viser postkaret med mjølkedunker og drikkekoppen i aluminium som 

alltid hang på krana. På bildet fra 1948 Anne K. Grennæs (Onsøien), 4 år. 

Historiske 

opplysninger:

Objekt nr.: HOF-15-002

Fakta:

Objekt nr.: HOF-15-002

20.11.2012

Ole Bertil Grennæs

Grennes

Koordinatsystem:       

Demningen intakt, men vannkilden ut av bruk i 1971. Postkaret på tunet ble fjernet i 

1982 ifm omlegging av tunet.

"Springvannsbekken" er demmet opp med en støpt demning i ei kløft i nedkant av 

"Storevenna", jfr. Kart, Kongsberg Skogskole 1929. Fra demningen gikk vannet i rør ned 

til gården, opprinnelig som utholede trestokker. Postkaret lå sentralt på tunet og rant 

kontinuerlig. 
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Datering:

Eldre fotografier/kart:

Dato:

Informator:

Digitalisert av/dato: Ole Bertil Grennæs, 15.09.2013

2012-11-20

Fortellinger, tro og tradisjon:

På den tida da postkaret ble bygd var det mange åpne brønner rundt omkring på 

gårdene, en kilde til flere tragiske drukningsulykker. En eldre bror av Per Goverud 

Grennæs, Bjarne, druknet i gårdsbrønnen på Goverud som 5-åring i 1907, gården til 

hans besteforeldre. Dette kan være en mulig årsak til at det ble bygd et postkar med 

høye kanter, opprinnelig også med tett overbygg slik at barn ikke så lett skulle kunne 

falle ned i. 

Historiske 

opplysninger:

Fotografier fra 1948 og 1960  

1910

Brønnen i "Springvannsbekken" var eneste vannkilde for gården Søndre Grennes fram 

til 1971. Vannledningen fra brønnen og ned til gården var laget av hule trestokker, trolig 

anlagt omkring 1910. Sentralt på tunet var det plassert en vannpost, "postkaret", som 

rant kontinuerlig sommer som vinter. Den tjente til  mjølkekjøling ifm mjølkelevering til 

meieriet. Hestene ble også vannet her, ingen annen åpen vannkilde på tunet. Første 

postkaret vi kjenner til var bygd i 1919 og som vises på et av bildene nedenfor.                                                                                           

(Kilde: familien på gården og gamle fotografier.)

Objekt nr.: HOF-15-002

Ole Bertil Grennæs

Fotografier: 

Fotografier - A :
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Kvalitetssikret dato:

Kvalitetssikret av:

Fotografier - B : Fotografier - C :

23.11.2014

Fotografier - F : Fotografier - G :

Fotografier - H : Fotografier - I :

Fotografier - D : Fotografier - E :

Kvalitetssikring

Knut Svebakk-Johansen
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Status:

Kategori (12K-kart)

MIS. nr. 

(=kulturminnetype)

Sefraknr./ 

Riksantikavrens 

"Lokid":

Suplerende 

opplysninger:

101. Vannforsyvning, renovasjon

Ok
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