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

Husmannsplass
Husmannsplassen Tasserud
23. Ruin

Fylke:

Vestfold

Kommune:
Sted:

Objekt nr.: HO-10002

Holmestrand

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

0702

Stubsrud i Hillestad

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Festnr.

Navn

Gnr.

Tasserud

106

6

Nord (høyest tall):

Øst (lavest tall):

Koordinatsystem:
.

10 09.647

59 32.045

Riksantikvarens "Lokid."

Bnr.

WGS 84

0

Kort beskrivels av hva
funner er:

Tidligere husmannsplass med to hus og brønn.

Beskrivelse av tilstand:

Det er bare gjengrodde murer igjen(Spirea og bringebær). Brønnen er bare et lite søkk

Merknader:

Plassen ligger på østsiden av en kolle helt vest i et plantefelt, vest for et jorde som grenser til Odderudveien. Plassen
ligger ca 400 m. NV for Stubsrud på Odderudveien.

Fotografier -A :

HO-10002-A Oversikt over området sett mot V.

Fotografier -B :

HO-10002-B Den sydlige ruinen.

Fotografier -C :

HO-10002-C Den nordlige ruinen.

Fotografier -D :

HO-10002-D Brønn på Tasserud

Fotografier -E :
Fotografier -F :
Fotografier -G :

Dato:

10.10.2010

Registrator:

Paul Edouard Thode

Objekt nr.: HO-10002
Kildedel
Fakta:

Nevnt i Botne Bygdebok, side-747, under Stufsrud.
Historiske opplysninger:

Fortellinger, tro og tradisjon:

Myra: En av de siste husmennene vi hører om er Johannes Johansen. Han bodde på Tasseroa. Han var født i 1834 på
Rovenes i Hof og døde i 1892. Han var gift med Maren Lovise Olsdatter.
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Merkander:

Plassen ble påvist av grunneieren, Trond Solberg i september 2010

Dato:

17.10.2010

Registrator:

Paul Edouard Thode
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Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

2010.11.14

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:

Status:

Merkander/suplerende
opplysninger:

En husmannsplass, er et mindre jordstykke med tilhørende hus som er skilt ut fra en gård som egen bruksenhet, men
ofte ikke som et særskilt matrikulert bruk. Husmannen bodde på husmannsplassen og drev denne. For å få en
husmannsplass måtte det i regelen betales en førstegangsavgift, og siden måtte husmannen betale en årlig avgift.
Forholdet mellom husbond og husmann ble enten regulert gjennom sedvane eller ved en husmannskontrakt. En
husmannsplass var i regelen for liten til å gi et utkomme for husmannen og hans familie.
En husmann eller en plassmann, i Norge i eldre tid var en landarbeider som leide en husmannsplass (hus og grunn) av
en gård, ofte i samband med arbeidsplikt på gården. En husmann hadde i regelen selvstendig husstand. Plassen var ikke
særskilt matrikulert. Husene ble oftest eid av gårdbrukeren. I de østlandske jordbruksbygdene hadde husmannen
normalt ubegrenset arbeidsplikt hos bonden, etter «tilsigelse» og for en daglønn som var fastsatt i kontrakt, eller etter
skikk og bruk i bygda. Arbeidsplikten kunne også omfatte husmannens kone og barn. På Vestlandet var det vanlig at
arbeidsplikten bare rakk så langt at leieavgiften ble betalt. Her forekom det også at leien ble gjort opp i penger. En
mengde overganger mellom disse ytterpunktene finnes i alle landsdeler. De største plassene kunne gi utkomme for en
familie, men det vanligste var at husmannen hadde en vesentlig del av sin næring utenom plassen. En særskilt type av
husmenn forekom ved sagbruk, jernverk o.l., der arbeidsplikten knyttet seg til vedkommende industri.
Det er usikkert hvor gammelt husmannsvesenet er, men husmannsklassen ble først tallrik på 1700-tallet og kulminerte
midt på 1800-tallet. Det var 39 411 husmenn i Norge i 1801, 65 060 i 1885, 19 763 i 1910 og 6079 i 1929. Forklaringen
på den sterke økningen av tallet på husmenn, særlig fra slutten av 1700-tallet, ligger i befolkningsoverskuddet. Den som
ikke hadde rett til en gård, hadde som oftest ingen annen utvei enn å rydde seg en husmannsplass. Da husmannsklassen
var på det største omkring 1850, var utkommet for de fleste meget magert. Marcus Thranes arbeiderbevegelse vant
gjenklang blant husmennene på Østlandet. Fra midten av 1800- tallet gikk imidlertid husmannsvesenet tilbake, fordi det
åpnet seg andre utveier for husmennene og deres barn: industriarbeid, utvandring til Amerika osv. Ved omlegging av
jordbruket ble det også mulig for bøndene å klare seg uten husmannens arbeidskraft. Etter jordloven 1928 fikk
husmennene rett til å løse inn sine plasser, og benyttet denne adgang i stor utstrekning.

Fotografier:

Fotografier - A :

Fotografier - B:
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Fotografier - C :

Fotografier -D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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