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Registrering av kulturminner i Hof kommune
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Kommune:
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Nord
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Festnr.

Kort beskrivelse av
kulturminnet:

Husmannsplass

Beskrivelse av tilstand:

Ingen spor

Fotografier A :

HOF-16-115-A kart

Fotografier B :

HOF-16-115-B Stua til Anton Skredder. Bildet er fra informasjonstavla til Botne og Hof
Historielag langs Kongeveien i Jønsvika. Foto: Else Makloufi 2011.

Fotografier C :

HOF-16-115-C Informasjonstavla til Botne og Hof Historielag. Foto: Else Makloufi 2011.

Fotografier D :

HOF-16-115-D Her står informasjonstavla til Botne og Hof Historielag. Foto: Else
Makloufi 2011.

Fotografier E :
Fotografier F :
Fotografier G :
Fotografier H :
Fotografier I :
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Utskilt fra Søndre Nøtnes i 1901 og har siden tilhørt Brekke gård i Hillestad.
Husmannsplassen lå langs den merkede Kongeveien mellom Lybekk og Nøtnes, og
Botne og Hof Historielag har satt opp en informasjonstavle her. Der står det bilde av
den lille stua som bygdeoriginalen Ludvig Anton Solberg (kalt Anton Skredder) bodde i
Jønsvika
(Kilder: Hof Bygdebok og informasjonstavla til Botne og Hof Historielag)
Fortellinger, tro og tradisjon:

Iflg. tradisjonen kom en ung gutt ved navn Halvor Jensen, som tjente hos Hans Jørgen
Holst på Stufsrød i Hillestad, en vintermorgen i ca. 1820 kjørende ut Jønsvika med to
lass bjørkeved og skulle over isen til Øyebukta og videre til Holmestrand. Da kom en
flokk på 6-7 ulver etter dem på den glatte isen. Både hestene og gutten ble skremt av
dette reisefølget, men ved å sette opp farten unngikk de å bli et bytte for udyra. En av
ulvene var så nær at den hogg etter svangen på den forreste hesten, men draget var i
veien. Halvor, som bare så vidt var konfirmert, sa etterpå at han aldri hadde vært så
redd før.
Historiske opplysninger: (Kilde: Hof Bygdebok s. 721)
Anton Skredder (se ovenfor) dro tidlig til sjøs og kom til Australia, hvor han traff ei
jente som han giftet seg med. De fikk to barn. Det fortelles at han nok hadde skrytt på
seg mer velstand enn virkeligheten ga grunn til. Familien flyttet til Norge, og siste del
av turen gikk med tog til Sundbyfoss. Barna spurte om de skulle til den eller den fine
gården som de så fra toget, men så endte de i ei lita stue nede ved elva i Sundbyfoss.
Familien hadde lite å leve av, så gavmilde folk hjap dem med det nødvendigste til
livets opphold. Hennes familie i Australia fikk høre dette og sendte penger til
hjemreise for henne og barna, men Anton brukte dem opp. Så sendte de billetter.
Anton fikk også billett, men bare til England. Likevel fulgte han etter til Australia.
Hennes brødre truet han med våpen og jagde han bort. Etter hjemkomsten fra
Australia bygde (?) han huset i Jønsvika og bodde der i mange år. På sine eldre dager
slo han seg til på en fraflyttet husmannsplass ved Dokka og hadde en liten båt i tjernet
like ved. Han fisket og reiste rundt med sykkel og solgte fisken, dessuten var han flink
på trekkspillet sitt. Det går mange historier på bygda etter Anton.
(Kilde: informasjonstavla til Botne og Hof Historielag i Jønsvika)
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