Objekt nr.: HOF-15-056

Feltskjema
Registrering av kulturminner i Hof kommune
Kulturminnetype:

Husmannsplass

Navn

Husmannsplassene Dokka under Nedre Rønneberg
Vestfold

Fylke:

Hof

Kommune:
Sted:

Kommunenr.:

0714

Rønneberg
Navn

Gnr.

Bnr.

Nedre Rønneberg

68

1

Nord

Øst

Koordinatsystem:

Dokka 561896
Nedre Dokkestuen 561995

6597565
6597772

WGS84 - UTM 32V

Stedsbenevnelse:

Kartfesting:

Fylkesnr. :

Festnr.

Kort beskrivelse av
kulturminnet:

Husmannsplass/boplass, kan ha vært to forkjellige boplasser.

Beskrivelse av tilstand:

Ingen synlige rester, beliggenhet ukjent. Mulig at plassen Dokka lå i nærheten av
boligeiendommen Solås, bygseltomt under Nedre Rønneberg. Plassen Nedre
Dokkestuen kan ha ligget i nærheten av der Dokka 68/4 ligger i dag.

Fotografier A :

HOF-15-056 A Kart antatt beliggenhet hhv Dokka og Nedre Dokkestuen

Fotografier B :

Fotografier C :
Fotografier D :

HOF-15-056 B: Bilde av kart fra 1917 som viser Dokka-området med Løken,
Dokketjern og Løkeberg hvor en antar at husmannsplassen Dokka kan ha ligget.
Imidlertid er det ikke registrert andre bygninger enn Løkeberg i i dette kartet.
HOF-15-056 C: Dokka-krysset med boligeiendommen Solås til venstre i bildet, bilde
Google-map fra 2017
HOF-15-056-D: Bilde av boligeiendommen Dokka, gnr 68/4 hvor en antar at plassen
Nedre Dokkestuen kan ha ligget, Google-map 2017.

Fotografier E :
Fotografier F :
Fotografier G :
Fotografier H :
Fotografier I :

Dato:

2017-10-08

Registrator

Ole Bertil Grennæs
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Kildedel
Fakta:
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Historiske opplysninger:

Husmannsplassen Dokka under Nedre Rønneberg er ifølge Hof bygdebok side 777
nevnt allerede i 1720. Forskjellige utlegninger av navnet som Vinterdochen , Dokk og
Dokka kan være beskrivelser som en fordypning i terrenget eller visse forhold som har
vært karakteristisk for Dokka vinterstid som kjørevei forbi stedet . Et kartutsnitt fra
1805 viser ingen vei ved Dokka, men vi kan se at vassdraget ble brukt som vintervei
og at denne passerer gjennom Dokka. Geografien slik vi kjenner den ved veikrysset i
Dokka kan passe med disse beskrivelsene, kanskje derfor Vinterdokken.
Hvittingfossveien gjennom Dokka ble først bygd omkring 1870, og stedsnavnet på
vegkrysset i 1910 var karakteristisk nok Dokkehullet. Trolig kan det ha vært to
forskjellige boplasser og at den ene lå i nærheten av stedet der hvor Solås ligger i dag.
Ifølge Hof bygdebok hette den første husmannen Ole Vinterdokken. I 1756 hette
husmannen Dokken . Det ble betalt avgift for plassen og det var stor armod.
I 1827 fikk en Tollef Sørensen grunnseddel til å bebo et jordstykke som ble kalt DokkeLøkken. "Arealet var 6 favner langt og 4 favner bredt, og grunnleia var satt til 1 spd".
Vi vet ikke om denne boplassen er identisk med Nedre Dokkestua som ble revet i
1896, men slik det er framstilt i bygdeboka s. 778 kan dette være den andre
boplassen i Dokka. Betegnelsen Nedre kan tyde på en beliggenhet nær huset som
smed Andersen fikk bygd i årene etter 1900, og som ble utskilt som egen eiendom,
Dokka gnr 68/4, i 1924.
Kilde: Hof bygdebok
Fortellinger, tro og tradisjon:

Anders Rønneberg kan fortelle at det i hans oppvekst på 1930/40-tallet var det rester
etter et gammelt bygg på tomta hvor boligeiendommen Solås ble oppført i 1946. Han
kan også huske at bygningsrester herfra ble brukt av Håkon Tormodsrud til oppføring
av "Håkonshallen", se eget kulturminne.
Kilde: Anders Rønneberg
Datering:
Eldre fotografier/kart:

Kart fra 1805 og 1917.

Dato:

2016-10-08

Informator:

Anders Rønneberg

Digitalisert av/dato:

Ole Bertil Grennæs

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :
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Fotografier - H :

Fotografier - I :

Kvalitetssikring
Kvalitetssikret dato:

2019-03-22

Kvalitetssikret av:

Knut Svebakk-Johansen

Status:

Ok

Kategori (12K-kart)
MIS. nr.
25. Gård/plass/seter
(=kulturminnetype)
Sefraknr./ Riksantikavrens
"Lokid":
Suplerende opplysninger:
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