Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:
Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn:

Tørkeplass og samlingsplass
"Tørkasletta" på Klevbrottet
27. Annet bosettings og dyrkningsspor

Fylke:

Vestfold

Kommune:
Sted:

Objekt nr.: HO-100129

Holmestrand

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

0702

På Fjellknatten vest for Klevbrottet

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Navn

Gnr.

Klevbrottet

4

Nord (høyest tall):

Øst (lavest tall):

59.28.752

10.19.150

Riksantikvarens "Lokid."

Bnr.

Festnr.

14,18,141,182

Koordinatsystem:

HTC Desire mob.tlf. (WGS 84)

0

Kort beskrivelse av hva
funner er:

Oppe på fjellkanusen bak den gamle kiosken til Kristine Nygaard var det ei åpen slette. Denne ble benyttet som
tørkeplass for klesvask for beboerne på Klevbrottet. Sletta var også meget benyttet som en samlingsplass for
ungdommen, spesiellet i helgene.

Beskrivelse av tilstand:

Det er ingen synlige spor i dag. Tomten er bebygget med forretningsbygg.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10129-A Tørkasletta. Personene er Anne-Berit Ruud (3 år), Birger Kristiansen (Biggen) og mor Bjørg Ruud.

Fotografier -B :

HO-10129-B Kartutsnitt Tørkasletta på Klevbrottet

Fotografier -C :
Fotografier -D :
Fotografier -E :
Fotografier -F :
Fotografier -G :
Dato:

15.12.2010

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-100129
Kildedel

Historiske opplysninger:

Fakta:

Oppe på denne sletta sto det i sin tid et hus som ble benevt "Tørkæerhuset". Margit Svebakk-Johansen forteller at hun i
sin ungdom har blitt fortalt at dette var et sted som konene på Klevbrottet benyttet til tørking av klær. Her var det luftig
og åpent. Selve vasken foregitt hjemme med skylling av klærne nede ved den felles brønnen (HO-10006) under
Klevbrottet. Helge Mathisen, sønn av gamle Jim Mathisen, som drev verksted på Klevbrottet kunne også fortelle det
samme. Det var også oppsatt felles klessnorer til å henge klesvasken på. Han kunne også fortelle at mor til Sigrund
Sunnet (født Olsen) (Laura Olsen )var blandt ungdommene som ofte var der om søndagene i sommerhalvåret. Hun hadde
en meget fin sangstemme, fortalte Helge Mathisen. Plassen var en yndet samlingsplass for ungdom.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Dette må ha vært tidlig på 1900-tallet, men plassen ble benyttet til lagt opp i 1950-årene.
Datering:
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Eldre fotografier/kart:

Jfr. Bilde HO-10129-A. Bilde er tatt i 1950 og utlånt av Anne-Berit Ruud

Merknader:
Dato:

15.12.2010

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

2011.04.08

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplerende
opplysninger:

Fotografier:

Fotografier - B:

Fotografier - A :

Fotografier -C :
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Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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