Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Objekt nr.: HO-10319

Brønn
Gårdsbrønn for Stufsrud

Utfyllende type/navn
MIS nummer og navn:

Fylke:
Kommune:
Sted:
Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

101. Vannforsyning, renovasjon

Vestfold

Fylkesnr. :

Holmestrand
Kommunenr.:
0702
Vest for husene på gården Stufsrud, på den andre siden av Odderudveien, ca 25 m fra
veien.
Gnr.

Bnr.

Stufsrud

106

5

Øst (lavest tall):

Nord (høyest tall):

Koordinatsystem:

0565858

6599786

WGS84 - UTM V32

Riksantikvarens "Lokid."
Kort beskrivelse av hva
funner er:
Beskrivelse av tilstand:

Festnr.

Navn

0
Rester av en murt brønn for gården Stufsrud.
Brønnen er godt synlig med murte vegger og tak. Det er fylt skrot og stein ned i
brønnen, men det er fortsatt et lag med vann i denne.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10319-A Kart med plassering av brønnen

Fotografier -B :

HO-10319-B Brønnen på Stufsrud. Bildet er tatt mot vest

Fotografier -C :

HO-10319-C Brønnen på Stufsrud mot vest

Fotografier -D :

HO-10319-D Brønnen sett mot vest.

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

Dato:

21.08.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10319
Kildedel
Side 1 av 3

Fakta:

Historiske opplysninger:

Murt brønn med tak og vegger. Denne brønnen ble benyttet både til husene og fjøset.
Stufsrud var i sin tid en større gård med mange husdyr. Det gikk tidligere jernrør fra
brønnen og over veien og ned til gården. Dette var en meget sikker vannkilde også i de
store tørkesommerene på 1950-tallet. Det kunne ofte være kun noen brønner som da
hadde nok vann og denne var en av disse.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Brønnen var i bruk til ca 1960-årene.
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

21.08.2011

Registrator/Informator:

Erling Galleberg

Kvalitetssikring

(fylles ut av kvalitetssikrer)

Kontrollert dato:

28.11.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader/suplerende
opplysninger:

Fotografier:

Fotografier - A :
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Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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