Storvask i gamle dage
I gamle dage - det vil sige år 1900 - var det almindeligt at vaske storvask hver, hver anden
eller hver tredje måned.
Processen tog fire dage og krævede meget arbejdskraft. Ofte hjalp en hidkaldt vaskekone med
arbejdet.
Første dag
 Tøjet sættes i blød i store kar med vand + soda
Anden dag
 Tøjet skidenkoges i gruekedlen med soda og brun sæbe
Tredje dag
 Det hvide tøj koges i gruekedlen
 Tøjet vaskes i "vaskemaskinen", vaskevuggen.
 Tøjet eftervaskes på et vaskebræt. De snavsede steder smørres ind i brun sæbe.
 Tøjet koges for anden gang i gruekedlen. Denne gang med hvid sæbe.
 Tøjet skylles tre gange. Der tilsættes eventuelt blånelse til det sidste hold skyllevand
for at gøre det hvide tøj helt hvidt.
 Der tilsættes stivelse til bestemte stykker tøj.
 Efter middagen får det kulørte tøj den samme omgang.
 Tøjet vrides og hænges til tørre udendørs eller på loftet.
 Bryggerset rengøres.
Fjerde dag
 Tøjet hentes og sorteres
 Duge m.v. rulles i stenrullen
 Mindre stykker tøj glattes med rulle + manglebræt
 Tøj stryges eventuelt med strygejern, der enten varmes på komfuret, fyres med trækul
eller er elektrisk. (Man fik el på Kringsminde i 1917)

"Gammeldags vask" i dag - en lærervejledning










Alle får et grovforklæde på, så de ikke bliver alt for våde.
Vaskebænkene stilles udendørs foran stuehuset.
Fyld et par spande koldt vand i vaskebaljerne. Vandet hentes i spande ved pumpen.
(Pas godt på pumpen. Den er gammel og skrøbelig!)
Tøjet skidenvaskes i koldt vand, eventuelt med brun sæbe.
Tøjet koges i sæbevand (sæbespåner) gruekedlen. Eleverne rører rundt i kedlen.
Pas på, de ikke brænder sig på ovnlågen!
Læreren tager tøjet op af gruekedlen og lægger det i vaskebaljerne. Læreren tager
varmt/kogende vand fra gruekedlen og hælder det i baljerne.
Tøjet vaskes med varmt vand på vaskebræt.
Tøjet skylles fem gange i rent, koldt vand.
Tøjet vrides og hænges op på tørresnoren ved det sydvest hjørne af gården.

