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Bedehuset/Nesbygda
kirke før og nå

Pløying i Støa

Nesbygda historielag
er en forening med formål å ta vare på lokalhistorien i
Nesbygda i hele dens utstrekning fra Leirvik i sør til
Tørkop i nord.
Foreningen driver registrerende virksomhet og samler
og registrerer gamle bilder, historier og annet av
interesse fra vår nære og fjerne fortid.
Av den grunn oppfordrer vi alle bygdefolk og andre
som måtte ha bidrag til dette arbeidet å ta kontakt med
foreningen gjennomen av dens representanter.
Gjennom de årene foreningen har eksistert har vi hvert
år forsøkt å få til et hovedarrangement på sommeren.
Dette har resultert i historievandringer i nesten hele
bygda, og vi gjennomfører i år den nest siste før hele
bygda er dekket. Dette har imidlertid vist seg å være så
populære arrangementer at vi føler at det er behov for
å begynne på nytt. Nye innbyggere er kommet til siden
starten, og de oppvoksende generasjonene begynner
også å fatte interesse for sin egen lokalhistorie.
Vi vil også oppfordre alle interesserte til å støtte
foreningen med et medlemskap, uten støtte fra
bygdefolket er det ikke mulig å drive en slik forening.
God vandring!
Styret

Bygdevandring fra Skjæret til Tørkop
Velkommen til bygdevandring sammen
med Nesbygda Historielag. Etter et
opphold i fjor til fordel for et skolestevne
på gamle Havnevik skole, er vi i år tilbake
med den tradisjonelle historievandringen.
Vi er kommet til den nordre gården i
bygda, Nøsterud, og har valgt å dele denne
gården i to vandringer. Selv om den
egentlig ikke er noen storgård har den hatt
en ganske mangfoldig utvikling spredt over
et område som vil være i største laget å
dekke til fots i løpet av en enkelt tur. I år
tar vi den nedre delen og neste år den øvre.
Som det fremgår av navnet er Nøsterud en
– ”rud gård”(rud betyr rydning), den er
ryddet ganske seint, antagelig i
middelalderen. Nøste, står for ”nørste” i
moderne språk nordre. Altså den nordre
rydningen i bygda, med grense langs
Tørkopbekken mot Knive i tidligere
Skoger, nå Drammen kommune. I sør går
grensen i Skjærabekken, slik at en snau
kilometer strandlinje lå under Nøsterud.
Strandlinje var sikkert i gamle dager som i
dag viktig og verdifullt å ha, selv om
årsakene nok var forskjellige.
Det har sikkert startet med aktiviteter langs
fjorden før gården ble ryddet og tatt i bruk
som en enhet, (om den i det hele tatt noen
gang har vært det). Plassene Skjæra, Støa,
Bråten og Tørkop har sikkert vært brukt
som laste- og losseplasser, eller landbase
for fiskere på et meget tidlig tidspunkt. Så
sent som i siste halvdel av 1800 tallet står
personer på Tørkop registrert som fiskere i
manntallet.
I dybden går Nøsterud helt inn til Røysjø,
men den delen av gården kommer vi
tilbake til i neste års vandring.

registrert i skattelistene før i dette året. er
det imidlertid stor sannsynlighet for at det
var drevet aktiviteter der, ikke minst nede
ved fjorden.
Når gården dukker opp igjen i 1615 het
brukeren Erik, og det kommer frem at han
handlet med materialer til en hollender.
På listene over det som hollendere kjøpte
her i fjorden finner vi.
• Bord
• Lekter
• Pumpetrær, (hva nå det måtte være)
• Asbergerholt, som visstnok var
småmaterialer til kar og lignende
I tillegg ble det solgt en del ved.
I 1657 skattet man av 1 hest, 6 fe, 4 sauer
og 2 svin. På denne tiden eide brukeren
som regel bare en part i gården han drev og
sjelden hele.
Den første vi vet om som var både bruker
og eier av hele gården var Ole Thomassen
Skjæret, omkring 1710.
Etter Erik kommer i 1645 Lars Mathiesen
som også eide størstedelen av Stomperud.
Det ble skiftet etter han i 1657 og enken
Ingrid Bjørnsdatter drev så gården. Det står
at hun hadde en kar til å hjelpe seg med
drifta
Det opplyses i 1684 at hun ”for nogle år
siden var henkaldet”, og sønnen Mathias
Larsen som var vanfør og hadde brukt en
mindre del av gården, nå overtok omtrent
halve gården, resten eides av søsken.
I 1690 sto det så dårlig til med han
økonomisk, noe det for øvrig gjorde med
de fleste bygdefolk på den tiden, at han

Skjæret Nordre
Gårds nr. 37, bruks nr.10
Etter Svartedauen lå gården nede i kanskje
så mye som 200 år, og var en såkalt
Ødegård.
I 1615 dukker den imidlertid opp på
skattelistene. Selv om den altså ikke er blitt

Harving i Skjæret nordre i 1951.
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måtte låne 40 daler av stesønnen sin i
Drammen for å betale skatter, kjøpe såkorn
o.s.v.
Gjelden ble senere betalt av svogeren
Thomas Stomperud, og pantegodset ble
innfridd. Eiendomsretten over gårdsdelen
ble overdratt til søsteren Anne som var gift
med Thomas Stomperud.
Fra henne gikk denne delen av gården
videre via hennes datter Birgitte og Even
Sørensen fra Girud, som hun var gift med.
Svigermoren og svogeren Ole Thomassen
Skjæret eide imidlertid det meste av
gården.
I 1705 eide Ole og Even halve gården, og
Ole greide i løpet av årene 1710 – 20 å få
hånd om hele, og ble derfor som før nevnt
den første som er registrert både som
bruker og eier av hele gården.
I 1667 er det registrert at gården hadde
mølle til eget bruk, den kan godt ha stått
der en stund.
I 1692 står Ole Hansen Skjæret som
bruker, trolig også eier.
Noen øvrige navn på 16 og 1700 tallet er:
• 1696 Christen Sørensen
• 1698 Ole Thomassen Nøsterud
• 1713 Peder Asgantsen
• 1713 Andreas Andersen,
Margrethe Chidt
Omkring 1720 overtar Oles sønn Jacob
Olsen hovedgården og sønn nr. 2 Jon
overtar plassene Støa, Bråten og Nøsterud.
Skjæret hører vi først om igjen i 1787 og
gården har altså vært en del av
hovedbruket frem til da. Fra slutten av
1700 tallet frem til moderne tid finnes
følgende data på gamle skjøter.
• 1789 Casper Sandersen
Syvertsvolden
• 1793 Christoffer Olsen Hyggen
• 1832 Ole Christoffersen
• 1842 Engebret Olsen
• 1849 Ole Engebretsen
• 1902 Petter Olsen
• 1922 Hans Olav Olsen
Fra 1842 frem til 1991 har Skjæret Nordre
vært i samme familie. I 1991 ble stedet
solgt til Geir Lastad.

Skjæret nordre sett fra sjøen. Det gamle innhuset brant
tidlig på 60 tallet. Bua i sjøkanten ble revet etter
brannen da den også ble skadet.

Den siste som brukte gården som en
vesentlig del av leveveien var Hans Olav
Olsen. Det er samme mann som på bildet
på forrige side. I tillegg til å drive gården
hadde han arbeid på jernbanen.
Gården hadde omtrent 15 mål dyrket mark
og ca 15 mål utmark.
Det ble drevet med dyr på gården frem til
etter krigen.
Det er registrert:
1 hest,
2 kuer og 2 ungdyr
2 griser og 60 høns
For å spe på inntekten tok man gjerne inn
sommergjester på gårdene i bygda, dette
var også tilfellet i Skjæra. Gårdsfolket selv
flyttet da ofte ut i bryggerhuset og overlot
hovedhuset til byfolka, så også i Skjæra.

3 generasjoner i sommelig idyll i Skjæra en gang på 30
tallet. Petter Olsen og kone, Hans Olsen og kona og
datteren Else, nr 3 fra høyre.

Nesbygda Historielag, Bygdevandring 26.06.2005, Nøsterud, Skjæret Nordre til Tørkop
VO.20.06.2005

3

Nesbygdens Bedehus, Nesbygda kirke.
Rundt 1905 gikk det en vekkelsesbølge
over landet, og byggingen av bedehuset i
Nesbygda kom nok delvis som en følge av
denne. Imidlertid var nok ønsket om et
forsamlingslokale i nordenden av bygda
også sterkt medvirkende.
Bedehusmisjonen som foreningen som
sognet til bedehuset ble kalt, het
opprinnelig Nesbygda Misjonsforening.
Den ble stiftet på et møte hos Anders
Bakken 11 februar 1911. Det første styret
besto av:
• Johan Auensen, Sagkleiva,
formann,
• Alfred Andreassen, Labråten
• Petter Olsen, Skjæret
• Hagbart Helgerud
• Anders Bakken. (svigersønn av
Alfred Andreassen)
• Kristoffer Kristoffersen
Styret satte umiddelbart i gang arbeidet
med å få et bedehus. Tomten ble gitt av
Karen Marie og Andreas Christoffersen.
Byggingen ble igangsatt i 1915, og huset
ble innvieet i januar 1916.
Arbeidet med bygget ble i store trekk utført
av byggmester Bjørge i Drammen, men
trolig ble det også utført en del dugnad av
bygdefolk.

K. Christoffersen som sluttet som
fraktemann i 1916 og begynte som
vaktmann der, og fant trolig disse ovnene.
Flagget fra Skogerbanken som for øvrig
var prøvet i Støa først, og som var noe
rasert under sterk vind, ble drapert rundt
talerstolen under siste del av krigen
Alle veggene hadde ådret brystpanel opp
til 1,8 m høyde, over det pussede vegger.
Til å sitte på var det solide lange benker
med klaffehylle for kaffekopper og
salmebøker bak på ryggen. Benkene hadde
på grunn av lengden tre beinsett og det
midterste var alltid det lengste slik at de
vippet. Benkene var også ådret i samme
gulbrune farge som brystpanelene.
Bedehusmisjonen som var eier av bygget
brukte det nok en del, men det er trolig at
varierende åndelige konjunkturer, også
førte til varierende intensitet i bruk.
Pinsebevegelsen skulle etter hvert stå sterkt
i bygda, blant annet var folkene i Labråten
ivrige pinsevenner, og denne bevegelsen
brukte nok bedehuset i perioder.
Pinsebevegelsen ble brakt til Norge av
Barrat, og Borghild Labråten gikk på det
første bibelskolekurs som han holdt i regi
av bevegelsen. Ellers huskes Borghild for
sang og musikk, hun spilte på en 12
strengers Luttgitar.
Bygdas søndagsskoler brukte bedehuset i
perioder, men denne virksomheten ble
også basert mye på omgangsmøter,
(hjemmemøter).

Bilde av bedehuset tatt like etter krigen. Inngangen var
da fremdeles inn gjennom våpenhuset i forkant.

Det opprinnelige utseendet synes på gamle
bilder, og viser at inngangen var i syd mot
veien, gjennom et våpenhus, der alteret er i
dag. Talestolen sto på veggen midt i mot.
På et senere tidspunkt kom det ovner fra
Skoger Sparebank i Drammen, ordnet av

Bedehusmisjonen en gang på 20 tallet. Her er mange av bygdas folk
som hadde tilknytning til bedehuset gjennom mange år. Foran med
skjegg uten hår, Johan Auensen som i mange år var formann for
foreningen.
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Johan Auensen fungerte som
søndagskolelærer i mange år på 10 og 20
tallet, mens vi som i dag er godt voksne
gikk for Asbjørn Hansen på 50 tallet.
I 1924 – 25 holdt småskolen til på
bedehuset. På grunn av mye folk på
Tørkop i forbindelse med fabrikken ble det
nok også store barnekull og det var
begrenset med plass på Havnevik skole.
De minste fikk gå på bedehuset, så fikk de
også kort vei til skolen, i alle fall de som
kom fra Tørkop.
Omkring 1959 ble det gjort
ombyggingsarbeider på bedehuset.
Våpenhuset ble revet og døren murt igjen.
Salen ble snudd slik at talestol og alterring,
det siste for øvrig nytt for bedehuset, kom
der inngangen tidligere hadde vært.
Initiativtager til dette var sogneprest
Frøysland. Frøysland var en meget
populær prest, men den store
”omveltingen” som bedehuset fikk falt nok
mange gamle bedehusgjengere blant
bygdefolket tungt for brystet. Frøysland
valgte også ut alterbildet.
Et nytt orgel som nok var litt bedre enn det
gamle fikk man fra Josefine født
Andreassen. (Labråten). Hun var hjemme
på besøk fra Chicago, og hadde vel hørt
svogeren, Asbjørn Hansen klage over det
gamle.
Som tidligere nevnt var den samme
Asbjørn Hansen søndagsskolelærer
gjennom mange år, både i nordbygda og på
Hella.
For oss som med mer eller mindre mildt
press og overtalelser måtte tilbringe søndag
formiddag ganske umotivert på
søndagsskole med Asbjørn Hansen, må
man nok i ettertid erkjenne at denne noe
spesielle mannen var langt mer interessant
enn vi den gang kunne fatte.
Tidlig i 70 åra ble det svært hygieniske
uthuset revet. Nordasno førte til raske
”forretninger”, og dufter stoppa sjelden
lenge. Det hadde tjent hensikten, folk ble
ikke værende der lenger enn absolutt
nødvendig, det var jo ikke på et slikt sted
man skulle sitte når man var på

oppbyggelige møter. Nye tider krever nye
løsninger, og et nytt kombinert
inngangsparti med garderobe og toaletter
ble bygget, og man fikk innlagt vann.
I 70 årene ble det også foretatt en del
oppussing, og et frittstående klokketårn
(kampanile) bestående av tre telefonstolper
ble satt opp. Klokketauet gikk inn
igjennom veggen for betjening innenfra, en
patent som fungerte bare så måtelig.
I annen etg på bedehuset ble det i ca 1940
innredet en liten leilighet.Det var kun et
rom og kjøkken og et par alkover som
kunne benyttes til soveplasser.
Like fult var leiligheten bebodd til ut på 70
tallet. Her bodde Ragna Nøsterud,”tante
Ragna” i mange år.
På nittitallet fikk bedehuset en meget stor
ansiktsløfting, og har i dag status som
kirke. Bakgrunnen for dette er kort fortalt
som følger.
En gjeng venner fra nordbygda har
gjennom mange år møttes på skauen, på
Stabekkhytta ved Søndre Øksnavann. Og
blant mange tema som ble tatt opp på disse
”møtene” var at taket på bedehuset var
dårlig og måtte gjøres noe med. Taket
hadde vært dårlig i flere generasjoner, og
temaet var etter hvert blitt gammelt, men
taket ble ikke bedre.
To av ”medlemmene” ved disse
sammenkomstene var Knut og Helge
Helgesen , som begge gikk bort tidlig på
90 tallet.
Knut og Helge var begge ungkarer, og to
av de gjenlevende søstrene, Astrid og
Margit, donerer kr. 50000 av arven etter
Knut og Helge til nettopp reparasjon av
taket på bedehuset.
Gjengen fra skauen kom sammen i et møte
29.06.92 for å diskutere utformingen av
taket og hvordan jobben skulle gjøres.
Etter hvert vandret diskusjonen videre,
kunne det, når man nå allikevel skulle
gjøre noe med taket også gjøres noe utover
dette.
Kirkevergen på den tiden fikk ordnet det
slik at selve arbeidet kom inn under
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”arbeid for trygd” ordningen, og var ellers
utrolig dyktig til å få pengene til å strekke
til. Det var nesten så det minnet om
historien om å bespise de 5000 fra
nytestamentet.
På nytt møte 09.07.92 kom den lokale
”arkitekten”, Vidar Beck med 2 utkast til
ombygging. Det ene med takutforming
som opprinnelig, det nye med takrytter
hvor klokke kunne plasseres. Det siste ble
valgt. Videre ble det lagt frem forslag til et
kortilbygg som byggetrinn 2, samt forslag
til ennå et trinn 3, foreløpig bare ren
fantasi.
Ballen hadde begynt å rulle og plutselig
var det engasjert folk i prosjektet langt
utover den opprinnelige gjengen. Malere,
snekkere, elektrikker, det blir feil å dra
frem navn, men alle tro til med sjauing,
muring, snekring, noen som profesjonelle,
andre på amatørbasis, noen kom innom
sånn dann og vann, andre mer permanent
og tok på seg koordinerende oppgaver.
Menighetsrådet tro støttende til på alle
måter, og en ekstra donasjon fra en
velvillig pensjonist kom godt med.

Man ønsket seg etter hvert et pipeorgel.
Organist Luksengård var og så på et såkalt
kiste/kasseorgel fra Molde domkirke,
transporten var det en som var villig til å
ta.
Orgelet var ikke veldig pent å se på, men
her var folk som kunne ordne dette.
Penger fikk man inn fra flere kanter, bl.a.
ved salg av orgelpiper i fra Svelvik kirke.
En nabo bidro med en konsert med en
kjent operasanger, hvor inntekten gikk til
det nye orgelet.
To voksne damer, her nevner vi navn, Else
og Mary broderte alterduken. Man har fått
gjort et flott veggteppe, også laget i bygda,
alterbordet likeså. Døpefonten som er av
noe eldre dato fra før den siste
ombyggingen er laget av en pinsevenn som
bodde i Nøsterudveien.

Den 15. september 1993 ble så bedehuset
vigslet til kirke av Biskop Sigurd Osberg.
Men jobben var ikke helt ferdig, noen
hadde ment at det ville passet fint å lage et
galleri over lillesalen ved å åpne opp til det
arealet i 2.etg. som tidligere hadde vært
leilighet. Arbeidet ble påbegynt og
ferdigstilt, og det viste seg at dette virket
fint, og forbedret akustikken i salen.
Det første orgelet i nyere tid var Asbjørn
Hansens Hammondorgel. På et tidspunkt
fikk man et billig piano av brødrene Hals.
Det fikk en noe dramatisk entre, da man
under lossingen fikk satt et av hjulene på
stortåen til sogneprest Honningdal, det
gjorde nok forferdelig vondt selv om han
ikke sa noe.
Pianoet hadde den vanlige ”halsesyken”,
og er byttet ut med et nytt som dirigent
Bjårstad har karakterisert som kommunens
beste.

Nesbygda Kirke slik den ser ut i dag etter de siste
ombyggingsarbeidene som ble ferdigstilt midt på 90 tallet.

Langs Svelvikveien
Når vi passerer krysset ved Nøsterudveien
kan vi se på skrå oppover jordet, der den
gamle bygdeveien har gått.Vi stopper og
ser på fjellveggen på venstre side av veien
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litt etter nedfarten til Støa, der finner vi
årstallet for ferdigstillelsen av den første
skikkelige veien til Drammen. Går vi noen
skritt tilbake kan vi se noe som nærmest
minner om et bekkefar ned åsen, der skal
den gamle ”veien” ha gått.
Bråten
Gårdsnr. 37 bruks nr. 12
Det eldste vi finner om Bråten i Strømms
historie, er at før 1723 har Ole Enersen
Nøsterud, eier av Nøsterud, overdratt til
sine sønner. Selve gården til Jacob Olsen,
og de tre plassene Tørkop Søndre, Bråten
og Blechingstøen til Jon Olsen. Etter den
tid har det blitt foretatt eiendomsdelinger
og eierskifter i et mangfold som det er
vanskelig å dokumentere.
I 1802 fortelles det at Støas daværende
eier, Peder Knutsen overdrar 1/3 av
Bråtens jordvei til Rasmus Auensen. I
1808 kjøpte den samme Rasmus av Karen
Jonsdatter nok 1/3 av Bråten, og året etter
(1809) kjøpte han resten av Christoffer
Christoffersen.
Denne Rasmus Auensen var samme mann
som eide og drev møllene på Tørkop Foss,
drev skipsbygging på Tørkop og han eide
også Sagkleven, en annen plass under
Nøsterud som vi kommer til ved neste
Nøsterudvandring.

I 1876 ble en part av Bråten solgt til
Martinius Christoffersen, og ble tildelt
bruks nr.12.
I 1899 gikk Martinius Christoffersen
konkurs, og Bråten ble overtatt av
skibsfører J.C. Reinhardt. Året etter, i 1900
ble Bråten overtatt av diakon H. Nusser, og
i 1903 av Rasmus Beck.
Han kom fra Kongsberg hvor han drev
kolonialhandel. Dette fortsatte han med da
han kom til Nesbygda, i den nylig revne
gamle butikkgården på Tørkop.
Etter hvert flyttet han aktiviteten til Bråten,
hvor han drev kolonialhandel i den nordre
stua, med utvendig trapp og inngang på
vestre vegg. Det eksakte tidsrommet for
denne virksomheten er noe uviss, men har
trolig foregått i tidsrommet fra 1905 til
1915.

Bråten 1910, inngangen til kolonialbutikken er synlig på
bildet.Legg også merke til Svelvikveien som ikke er mer
enn en kjerrevei.

Framhuset ble oppført i 1878, uthus og
bryggerhus noen år senere, ca. 1910.
Framhuset var opprinnelig uten ark, den
kom først på 30 tallet.
Rasmus var også postombringer, hentet
post fra drammen til Nesbygda, transporten
gikk med hest og vogn sommerstid og
slede på vinteren.
Den gamle butikken på Tørkop hvor Rasmus
Beck først drev butikk
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Bilde av Bråten tatt fra Svelvikveien i 1915
Helga med Ragnvald på armen, Rasmus med postens
uniformslue og Reidar står foran i hvit dress.

Rasmus ble gift med Helga Anette
Auensen, datter av Johan Auensen i
Sagkleiva, den samme Johan Auensen som
er omtalt i avsnittet foran om bedehuset.
Rasmus Beck døde i 1919, og Helga satt
igjen med deres to sønner, Reidar Halvard,
født i 1909 og Ragnvald i 1914.
Før vi helt slipper Rasmus Beck må det
også nevnes at han var en meget dyktig
møbelsnekker: Dette til tross for at han
bare hadde en arm. Mange har beundret de
møblene som han har laget.
Etter at mannen døde ble det slitsomme år
for Helga med 12 mål dyrket jord,
hovedsakelig frukt og moreller. Det kan
nevnes fra Hagebruksutstillingen i
Drammen i 1923, at Helga fikk 2. premie,
og hennes far Johan Auensen 1. premie for
”Utvalg av handelsfruktsorter”
Helga var den siste brukeren av Bråten
som drev med dyr, det var to kyr. høns og
kaniner.

Familien Beck i 1910. Rasmus i sin postuniform og Helga
med Reidar Halvard på fanget
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I tillegg til gårdsarbeide og egne barn tok
Helga til seg tre pleiedøtre, Tordis, Gerd
og Karin Kristoffersen.
Helga overdro Bråten til sønnen Reidar
Halvard Beck i 1950. Han var gift med
Solveig Kristine, f.Walberg fra Sande.
Videre i 1993 overdras Bråten til sønnen
Vidar Beck, gift med Aslaug f. Røneid fra
Luster i sogn.
I 2001 overdrar han Bråten til nåværende
eier sønnen Frank Beck og hustru Nina f.
Kristoffersen fra Åskollen i Drammen.
Pr. dags dato er det fjerde generasjon etter
Rasmus Beck som eier Bråten.
Smedstua
Dette stedet vet vi lite om, men navnet
tyder vel på at det har bodd en smed der så
lenge at han har gitt navn til stedet. Det
finnes en historie, nærmest et sagn om
noen som bodde der, det var dårlig stilt
med penger, og kostholdet var
sparsommelig, trolig mest fisk. De foret
imidlertid opp en gris i året, og når den
omsider ble slaktet ble det stas. Onde
tunger sa at de sto opp om natta og henga
seg til ville orgier i fleskespising.
Den første vi har navnet på som har bodd
her er en dame ved navn Marie Olsen, og
det er alt vi vet om henne.
Den neste var Ragna Nøsterud, som bodde
her i noen år inntil hun fikk husvære i
loftleiligheten på bedehuset en gang i
krigsårene. Smedstua ble brukt som hytte i
noen år, inntil det på 60 tallet ble
fastboende igjen. En ung familie som het
Fossberg leide der noen år, det som noen
husker dem for var at kona skylte
klesvaska på isen om vinteren. De pakket
sammen etter noen år og emigrerte,
visstnok til Australia. Etterpå har Liv Næss
bodd her i mange år og gjort om hytta til et
koselig bolighus.
Petterson huset.
Dette er også et hus vi vet lite om historien
til, de som er litt opp i årene forbinder

huset med Agnes Petterson som arbeidet
på fabrikken på Tørkop. Hun var født i
Stomperuddalen, datter av Marie Dalen
(Olsen Nøsterud) Da Agnes ble født, løp
den Ragna vi snakket om i Smedstua på
skaren ned fra Stomperuddalen på
sokkelesten for å hente jordmor.
Skulle noen ha ytterligere opplysninger om
historien til disse plassene vil vi gjerne ha
disse.
Furulund
Vi kommer fem til boligene på Tørkop.
Opp til venstre der det er bygget et nytt hus
nå, lå Furulund. Der bodde før krigen og til
noen år etter, Ole Løvås, sønn av Hans
Løvås som var bestyrer på Tørkop
fabrikken for Solberg i Oslo som eide
fabrikken under og etter krigen. Han flyttet
inn i huset når sønnen bygde på
Bangeløkka i Drammen. Hans Løvås var
litt mer enn et A4 menneske, han bygde
radioer tidlig i 30 åra før det var vanlig
med radioer i det hele tatt. Han var
varaordfører i mange år, og formann i
e-verkets styre også i mange år, og
engasjert som han var, kartla han alle linjer
og installasjoner som e-verket hadde på
den tida. Turbinen i den gamle
Tørkopfabrikken var en av Hans Løvås
sine babyer som han stelte så den til enhver
tid var i orden, og det hendte i
strømrasjoneringstidene etter krigen at
Løvås dro i gang turbinen slik at det ble til
lys i pærene på Tørkop når det var mørkt
ellers. Hans Løvås hadde også en
veteranbil, ja den var allerede veteran den
gangen på 50 tallet, det var en 26 model
Chevrolet, åpen med kalesje. Den ble
pusset og skrudd på og vedlikeholdt 11
måneder i året, hvoretter han i ferien tok
den ut. Det gikk gjetord om da han og kona
reiste helt til Finland på ferie med denne
bilen.
Løvås var ingen stor mann, men han hadde
autoritet, og ungene på Tørkop hadde stor
respekt for han. Han hadde jo oppsynet
med alle de stedene det var spennende å
være for oss unger, de gamle skura og
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buene som hørte under fabrikken,
Knurrebu, brygga osv. Løvås hadde en
underlig evne til å dukke opp når noen
drev med fantestreker på ulovelige steder.
Murgården
Det neste huset på oversiden av veien etter
Furulund er Murgården. Den tilhørte
Tørkopfabrikken som arbeiderboliger og
ble overtatt av kommunen fra Solberg.
Selv om det ikke synes i dag er den faktisk
murt i tegl, men isolert og kledd av
kommunen på 70 tallet. Her var
opprinnelig 4 leiligheter i tillegg til 2
hybler på loftet. I dag er det bare
leiligheter.
Boligene
På nedsiden av veien ligger ”boligene”som
også tilhørte fabrikken som arbeiderboliger. Det var opprinnelig minst 4
leiligheter i hver av dem, og i perioder med
mye enslige ansatte på fabrikken har det
antagelig vært en ennå større oppdeling i
hybler. Etter krigen var leilighetene slått
sammen slik at det bodde to familier i den
nordre boligen og den søndre var delt opp i
2 leiligheter og en liten hybelleilighet. I
denne bodde og arbeidet bygdas skomaker,
Hagbart Pedersen. Han var ungkar rødhåret
og låghalt og gikk med stokk. Han hadde
snekke, som han tross sitt handikap
håndterte som en fullbefaren sjømann. Han
var lidenskapelig fisker, og var stadig å se i
båten på fjorden.
Butikkgården
Dette var også en av boligene under
Tørkopfabrikken. Den var trolig allerede
fra begynnelsen av innredet med butikk i
underetasjen. Vi har hørt at Rasmus Beck
drev butikk her da han kom til bygda i
1905. Det bodde så vidt vi vet i hvertfall to
familier der permanent. Hans Løvås bodde
her før han flyttet opp i Furulund, og hans
kone Valborg drev butikken i mange år.
Før henne drev en ved navnet Tallaksrud

butikken, og altså Rasmus Beck før han.
Det kan ha vært flere tidlig på 1900 tallet
men det har i så fall passert uten
registrering. Når fru Løvås ga seg med
butikk på 50 tallet, overtok Nils Bakkerud.
Han drev butikken på Tørkop og bodde i
butikkgården inntil han åpnet den
nybygde”Bakkeruds Kombi” på Tangen i
1963. Da var også historien over for
butikkdrift på Tørkop.
Veien over Bjerkely
Vi tar veien ovenfor Murgården og
passerer en del hus som er bygget etter
1960, de fleste ennå senere. Etter vi har
passert Bjerkely ser vi et lite jordstykke til
venstre, Haukeroa som ligger under
Bråten. Ovenfor Haukeroa kommer vi inn i
havna til Bråten, og her hadde Helga
sommerfjøs. Rester av det fantes der til
langt ut på 50 tallet. Vi går noen meter til,
og kommer inn i havna til Støa, og etter
noen få meter kommer vi frem til:
Storløkka.
Dette er et jorde på ca 5 mål som hører inn
under Støa. Her hadde man for det meste
grasproduksjon, og det var en stri tørn for
hest og høyvogn å komme ned den veien vi
om litt skal gå. Her var det hoppbakker om
vinteren, og på femtitallet ble det avholdt
skoleskirenn her.
I 1963 ble løkka plantet ut med gran, den
er avvirket, og det er plantet til med gran
på nytt, selv om det ikke ser sånn ut.
Oppe til Høyre ser vi Nøsterudbråten, som
i 1903 ble kjøpt fra Nøsterud av Anton
Pettersen, derav Pettersbråten som er det
lokale navnet på plassen. Blant andre som
også har eid stedet er avisen Fremtidens
redaktør Torgeir Vrå, han bodde på Tørkop
om somrene og syslet ved siden av med å
kjøpe og selge eiendommer. Den samme
Vrå eide også i en periode Klementsbråten,
en annen liten plass under Nøsterud, på
lokalspråket kalt ”Typografhytta”, netopp
med bakgrunn i at etter Vrå tok noen av
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typografene i Fremtiden over stedet og
brukte det som et slags feriehjem.
Pettersbråten eies i dag av Torkild og Jan
Jensen.
Turen går videre til
Vesleløkka
Denne løkka er også plantet til, og det er i
dag ikke lett å se at det har vært ei løkke
her. Oppe til Høyre er det spor etter en
hulvei, en av de virkelig gamle
nedfartsårene for de som bodde oppe i
bygda.
Løkka var ”idrettsstadion” for ungdom på
40. 50 og 60 tallet.
Plassen er litt skrå,
og dette medførte
krangling om hvem
som skulle spille
den ene eller andre
retningen.
Løkka måtte deles
med kuene, og det
kunne gi ekstra fart
om man fikk foten
opp i ei blaut ruke.
Det ble også drevet
friidrett, og mange
store prestasjoner i
så måte er utført
her.
Når vi går videre ser vi at veien er
forsterket med stein, dette skyldes at det
ble tatt ut stein for hugging og
transportveien trengte forsterking.
Dette får vi se mer til når vi går nedover
Langbråten, da får vi steinbruddet på
venstre side.
I 1891 fikk Erik A. Gude kontrakt på å
drive steinhuggeri i 50 år. Dette var i de
tider da Drammensgranitten sto høyt i kurs.
Like nedenfor steinbruddet kan vi se tomta
etter sommerfjøset til Støa.
Videre svinger vi bortom Dammen. Den
ble bygget i 1900, trolig på grunn av god
tilgang på stein fra bruddet. Meningen var
at den skulle fungere som isdam, men den
kom nok litt for seint i gang til å bli noen
suksess. Låven på Støa brant ned på denne

tiden, og på nedsiden av den nye ble det
bygget et ishus, som altså ikke fikk en lang
bruksperiode, men som allikevel sto til
1941.
Støa, (Blechingstøen)
Gårdsnr. 37, bruksnr.2
Som vi har hørt tidligere ble plassene Støa,
Bråten og Tørkop Søndre overtatt av Jon
Olsen i 1720.
Navnet Blechingstøen dukker første gang
opp i en rettsak fra 1725, da Hans Hansen
Blechingstøen under Nøsterud var vitne.
Det ser ut som om økonomien på gården

Flyfoto av Støa 1950.

har vært noe varierende. Jon tok i 1747
obligasjon på 60 daler mot pant i Tørkop
Søndre, og pantsatte året etter et jordstykke
av Bråten.
I november samme år skiftes det etter Jon
Olsen. Plassene blir så overtatt av
svigersønnene Jørgen og Ole Hansen, gift
med Åse og Karen.
Den samme Karen Jonsdatter overtar som
enke gården i 1786. Hun giftet seg senere
igjen med Ole Paulsen.
Alt i 1792 går plassen til Hans Olsen.
”Med påstående hus og med halvparten
av den skog og utmark som ligger til de
motstøtende plassene Bråten og Tørkop,
mot å svare mot den årlige halve skatt eller
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avgift av alle tre plassene, samt holde
gjerde mellom skogen og engen, samt fritt
hus og brenne”.

I forbindelse med en branntakst fra 1859,
finner man følgende opplysninger om
hovedbygningen.

Hans går åpenbart hen og dør allerede i
1797, i skiftepapirene er hans løsøre taksert
til 54 daler.
Enken Maren Hansdatter gifter seg igjen i
1801 med Peder Knutsen, som i 1802 får
skjøte av Rasmus Auensen Tørkop på
plassen for 640 daler. Dette var mye
penger som han ikke hadde, og han måtte
ta en obligasjon hos Rasmus på 430 dlr.
Samtidig inngår han kontrakt med gamle
Karen Jonsdatter om hennes opphold i
Blechingstøen, fri ved, 1 tønne havre,

”En etasje, nordre del, for en del tømret,
bestemt til stue og forstuegang.
Søndre del av murstein med kammers og
kjøkken med skorstein.
Takst 300 dlr.”
Peder Knutsen solgte i 1865 en part til
fraktemannen Andreas Christoffersen.
Samme Peder fikk ikke endene til å møtes,
og i 1868 går resten av bruket også til
Andreas Christoffersen og dennes svoger
Hans Chr. Gløersen. Det er tydelig at
Gløersen bare har hjulpet til med de siste

Flyfoto av Støa fra 1935. På bildet sees ishuset mellom
låven og fjorden. Dette ble revet i 1941.

dalerne uten noen andre interesser, for noe
senere overtar A. Christoffersen også
svogerens del av bruket.
Det var den gang som nå om å gjøre å
utnytte de mulighetene som var til stede,
og ved et forlik i1875 fikk Nøsteruds eiere
rett til tømmer og vedopplag på den nordre
stranda. Helgerud hadde en tilsvarende
rettighet sør for der bedehuset nå ligger.
Andreas Christoffersen kjøpte i 1874 et
stykke skog mellom Mellomdammen og
Røysjø for 330 rdl.

2 skippund høy i gode år, det halve i
dårlige, samt fritt hus. Dette sier litt om de
kår folk levde under.
Det ser ut til at Peder Knutsen skjøtte på
inntektene ved å drive fiske i tillegg til
gårdsdriften. Han slet nok med en
vanskelig økonomi. Noe som salg av jord
til Christoffer Andersen, som vi for øvrig
ikke hører noe mer om, samtidig må han
avgi deler av skogen til Rasmus Auensen,
vitner om.
Peder Knutsen levde antagelig frem til
1862, da sønnen, fiskehandler Knut
Pedersen overtok.

Underveis passerte vi steinbruddet på Støas
eiendom som var leid ut fra 1891.
Oppmuringen rundt huset stammer
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antagelig fra veibyggingen i 1878.
(Svelvikveien)
Huset slik det fortoner seg nå representerer
3 tidsperioder. Den tømrede nordre delen
kan være den som sto her allerede i 1725
da Hans Hansen Blechingstøen var vitne i
tidligere nevnte rettsak. Da det i 1859 står
at den nye delen var ført opp med pipe, kan
det ha vært et nytt innslag i huset. Da man
fjernet panelene i den nordre stua ved
restaurering for en tid siden var tømmeret
kullsvart, noe som kan tyde på at det
opprinnelig har vært meget enkel fyring
der.
Videre som det står skrevet fra
branntaksten er den midtre delen ført opp i
mur. Dette oppdaget man raskt da man
prøvde motorsag på veggen her ved samme
restaurering.
Den søndre delen ble bygget av Andreas
Christoffersen omkring 1870, den er utført
i såkalt stubbereising, og huset fikk
samtidig sitt nåværende utseende.
Av bryggerhuset ser i alle fall det indre
kammerset ut til å være ganske gammelt.
Den gamle låven brant sommeren 1900,
trolig på grunn av at det gikk antenning i
rått høy. Den ble raskt bygget opp igjen,
murstein og takstein kom trolig fra
teglverket på Solumstrand. På nedsiden av
fløyen på låven ble det bygget et ishus som
sto til 1941. Det fantes også ei sjøbu som
ungene i vår generasjon hadde mye glede
av, her fantes det verktøy, og mye er blitt
spikket høvlet og teljet av guttenever i
denne sjøbua.
Andreas Christoffersen drev som
fraktemann i mange år, til han i 1898
overdro virksomheten til eldste sønn
Kristoffer, som på den tid seilte som
styrmann i utenriksfart: Det sies at han
ikke kunne fordra å ta rev i seila, en
egenskap som skaffet han tilnavnet ”Gamle
faen”
Andreas Christoffersen som var født i 1830
døde i 1912. Han var gift med Karen Marie
Christensen fra Sandviken på Berger. De
fikk fire gutter som vokste opp, Kristoffer i

Pløying i Støa rundt 1950. Michael bak Blakken. Det er
for øvrig samme hesten som på bildet av harving i
Skjæra.

1872, Kolbjørn i 74, Alexander i 76 og
Michael i 78.
Michael overtok bruket i1917, og giftet seg
i 1933 med Lina Anna Fauske fra Fauske i
Førde.
Gjenomsnittlig hadde gården i Michaels tid
3 kuer, ungdyr, 1 hest som for det meste
het Blakken, 2 griser og ca 40 høns.
Man drev også med frukt og bær. Andreas
husker noen enorme morelltrær nede i
hagen, etter hvert ble det også plantet
moreller ovenfor veien. 16 stk store
gråpæretrær, og Gravenstein apaler som
dekket flere hundre m2 pr. stk.
Fra 1938 ble det plantet såkalte dvergtrær,
mest ovenfor veien.
Jordene i Støa er nordvendte, så det kunne
bli dårlig avling i kalde år.
Michael og Lina fikk også 4 gutter,
Andreas i 1934, Magne i –36, Dagfinn i-41
og Sigmund i –44.
Etter hvert tok den nye generasjonen navn
etter gården og kaller seg Støa. Andreas
overtok gården i 1965, han er gift med
Anlaug f. Vang.
Andreas og Anlaug klarer endelig å bryte
den ensidige gutteproduksjonen i familien,
de har 4 barn, Marianne født 1962,
Åsmund -64, Torild –67 og Kolbjørn –69.
De som drev plassene under Nøsterud drev
med litt av hvert. Det fortelles om et
”Fiskestø” på Tørkop som kan ha vært
ganske omfattende. Ved folketellingen av
1865 er Auen Rasmussen sønn av tidligere
omtalte Rasmus Auensen registrert som
selveier og fisker på Tørkop.
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Det lå kanskje vel så gode muligheter i
fjordfiske som i de snaue vilkårene som
fantes på land.
I Bråten bodde det en fisker frem til 1899,
Martinius Kristoffersen. Knut Pedersen
som var siste eier før Andreas
Christoffersen i Støa var også fiskehandler.
De fisket i fjorden på natten, og rodde til
Drammen om morgenen for å selge
fangsten. De fanget og solgte også reker,
(Svelvikreker), i Støa lå det faktisk
rekehåver på sjøbua da Andreas Støa var
liten. Folk fra Støa drev med
drivgarnsfiske etter laks, og skal visstnok
ha leid en fast plass for laksenot på andre
siden av fjorden.
Andreas Christoffersen var fraktemann,
han var til sjøs som matros, og greide det
som var drømmen for mange, å få seg ei
jakt og begynne for seg selv. Vi vet ikke så
mye om den første jakta hans, men det ble
bygget ei ny jakt i 1886 i Nærsnes, og den
seilte til 1916.

I en av sine bøker beskriver Elias
Kræmmer smuglervirksomhet i Støa, om
det er fakta eller fiksjon er vel imidlertid
.vanskelig å si.

Grevinde Karen Wedel” bygget på Tørkop i1816.

Noe som vel i alle fall er sikkert er at det
neppe var noen dans på roser å livnære seg
på plassene langs fjorden i gamle dager.

Blant andre virksomheter som man drev
med i Støa, var skipsopphugging. I 1911
hugg man opp en bark som ble dratt inn på
stranda mellom øyene. Fra denne barken
stammer gangspillet, halgattene og litt mer
som står bak huset på Støa.
Andreas kan huske at Michael kjøpte ei
lørje for 25 kr, denne ble levert inne i
bukta.
Andreas forteller også at Michael kunne
huske at da han var barn sto det igjen rester
av ei bedding inne i den store bukta.
Noe som vel tyder på at skips og
båtbygging foregikk flere steder langs
fjorden.
For eksempel heter bukta like nord for
Tørkop, Verven, et navn som tyder på at
det også her er drevet skipsbygging. Når
det i Strømms historie står bilde av bark
”Karen Wedel”, bygget på Tørkop i 1816,
kan den godt ha blitt bygget i denne bukta.
Ellers opplyses det i Strømms Historie at
Kristoffer Olsen Skjæret lærte båtbygging
hjemme i Skjæra.
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