
NESBYGDA HISTORIELAG 
 

ÅRSBERETNING 2006/2007 
 
Styret har bestått av: Andreas Støa, leder 
    Gunnar Helgerud, kasserer 
    Anne Gunn Simonsen, sekretær 
    Vidar Olsen 
    Rolf Strand 
    Vidar Beck 
    Odd Erik Rolund 
     
 
Det er satt ned følgende grupper som jobber med forskjellige tema: 
 
Næringsliv: Gruppa ledes av Rolf Strand, med Gunnar Helgerud og Ulf Lauritzen som 
øvrige medlemmer 
 
Vei: Gruppa har vært ledet av Vidar Beck, med Magne Støa og Nils Petter Grepperud 
som øvrige medlemmer 
 
Bygdevandringer: Gruppa har vært ledet av Vidar Olsen, med Andreas Støa og Lillian 
Dahlgren som øvrige medlemmer. 
  
Gårdshistorie: Gruppa har vært ledet av Odd Erik Rolund, med Anne Simonsen og 
Marit Christensen som øvrige medlemmer 
 
Det ble avholdt årsmøte 29.01.06, hvor 16 medlemmer møtte. Det ble ikke avholdt valg 
på årsmøtet, men avtalt innkalling til nytt møte 01.03.06, hvor leder, kasserer og 
sekretær fortsatte, og resten av styret består av lederne i de 4 komiteene.  
Espen Frøysland avsluttet medlemsmøtet med foredraget Rom(a). 
 
Det er avholdt 2 styremøter i 2006. 
 
Bygdevandringa i 2006 ble holdt 18. juni og startet ved tuftene til det gamle huset på 
Nedre Nøsterud, opp til Øvre Nøsterud, via ”Dansesletta” til Dambråten og Sagkleiva. 
Kafferasten ble holdt hos Vidar Olsen på Skovly. Deretter gikk turen på stien over 
Bjønnehølet til Bjerkely og tilbake til utgangspunktet. Deltakelsen var som vanlig god, 
og folk i området bidro med historier om menneskene på gårdene og med mange artige 
bilder som ble sydd sammen til et nytt kompendium på til sammen 20 sider av Vidar. 
 
Veikomiteen begrenser arbeidet til Svelvikveien, og har fått tak i kart (1:1250), hvor 
gamleveien tegnes inn. Robert Grepperud har bidratt med opplysninger, og det jobbes 
med å lage et opplegg for presentasjon av materialet.  
 
Innsamling av opplysninger om gårdsbruka i Nesbygda går sin gang. Hellaområdet er 
så godt som ferdig. Det er formidlet kontakt med Svein Knut Granum, som arbeider 
med å gi ut en oppdatert versjon av Vestfolds gårdbruk. Marit og Andreas har bidratt 



med opplysninger til ham, og gruppa har også fått en del materiale som Granum har 
samlet inn. 
 
Det er videre foretatt oppmåling av innhuset i Sagkleiva (37/5) før det ble revet, av hytta 
som brant på Sandtangen, og innhuset på Nedre Nøsterud (37/3) før riving. 
 
I 2007 er det holdt 3 styremøter. 
 
Bygdevandringa i 2007 foregikk på skauen med ca 30 deltakere. Igjen godt arbeid av 
Andreas og Vidar med mye godt bildemateriale og historier til kompendiet. 
Turen gikk til Tørkopdammene, Trestikle og videre till demma ved Røysjø, hvor årets 
rast ble tatt i regnværet. Tilbake via Kjærommen til Nordre Øksnavann og ned til 
Nøsterud. 
 
Styret har diskutert bevaring av demningene på Tørkopdammene, hva kan kommunen 
bidra med av penger o.a., om det kan være aktuelt for laget å utføre reparasjoner på 
dugnad. Saken er tatt opp i bystyret i april 2007 og det er skrevet innlegg i 
Svelvikposten, for om mulig å få opp engasjementet for å bevare vannspeilet på 
Dammene.  
 
Det jobbes også videre med å finne løsninger for å bevare turbinen i den gamle Tørkop-
fabrikken. 
 
Som et opplegg for kulturkontoret i kommunen har det vært arrangert 4 turer til 
Setersdalen, hvor Andreas har fortalt historien om gruvene der til skoleklasser o.a. 


