
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

NESBYGDA 
HISTORIELAG
 
 

Bygdevandring 
18. juni 2006 

Nøsterud 
øvre del, 

Dambråten, 
Sagkleiva, 
Bjerkely 

 
 

Over: 
 Bruk nr 3, nedre 
halvdel av den opp -
rinnelige gården, 
midt i forrig 
århundre. 
 
 
 
 
  
I midten: 
 Knut Helgesen som 
drev den øvre 
gården i mange år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederst: 
Dambråten, det 
vestre og høyest 
liggende bruket 
under Nøsterud. 
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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 gjennom en av dens representanter. 
I de årene foreningen har eksistert har vi hver 
sommer forsøkt å få til et hovedarrangement. 

Dette har resultert i et antall historievandringer,  
 og vi gjennomfører i år den siste før hele bygda er dekket. 

 Dette har imidlertid vist seg å være så 
populære arrangementer at vi mener 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! 
 

Hilsen styret. 
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Bygdevandring Nøsterud 2. 
 
Årets bygdevandring går som i fjor på 
områdene til bygdas nordre gård, Nøsterud, 
men som vi på grunn av størrelsen måtte 
dele i to vandringer. I år skal vandringen 
gå i den øvre delen, som også er den delen 
hvor hovedbruket lå, det ble delt første 
gang i 1747, og varig delt fra 1832. 
En rekke mindre bruk ble fraskilt både før 
og etter. 
   
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. 
Denne delen av gården dekket vi i forrige 
vandring. 
Skogen ligger vest for hovedbruket og  
etter å ha fulgt Tørkopbekken inn til 
Mellomdammen, fortsetter grensen i 
østkanten av Risåsen mot Røysjø gjennom 
det draget som kalles Magnusleina. 
Siste års vandring dekket plassene Skjæra, 
Støa, Bråten og Tørkop, i år skal vi for 
uten de to gårdene, øvre og nedre 
Nøsterud,  som til sammen utgjorde 
hovedbruket før deling, dekke plassene 
Dambråten, Sagkleiva og Bjerkely som vi 
kommer til å passere på vandringen.  
I tillegg var Labråten i øst og 
Klemetsbråten i vest også plasser under 
Nøsterud, men disse er dekket i vandringer 
tidligere.   
  
 
Matrikkelgården Nøsterud 
Bruk nr.37. 
 
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.     

Brukeren het da Erik, og det kommer frem 
at han solgte trematerialer 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. 
 
Etter Erik kommer i 1645 Lars Mathiesen 
som også eide størstedelen av Stomperud.  
I 1657 skattet gården av 1 hest, 6 fe, 4 
sauer og 2 svin.   
Det ble skiftet etter Erik i 1657 og enken 
Ingrid Bjørnsdatter drev så gården. Det står 
at hun hadde en kar til å hjelpe seg med 
drifta. 
 
Den store tømmer-og plankeeksporten fra 
Drammen gjorde det nok etter hvert 
nødvendig å hente råmaterialet i skoger 
som lå utover langs fjorden.   
 
I 1667 opplyses at det står 3 sager på 
Nøsteruds grunn, disse eies av Jeremias 
Boyesen fra Kobbervik. Dette er sager i 
Tørkopbekken, og som antagelig er den 
virksomheten som har gitt navn til 
Sagkleiva.  
 

 
Rekonstruksjon av oppgangssag 
 
I 1662 ga kongen borgerskapet enerett til 
trelasthandel, kjøpstadsprivilegiene. I 1668 
kom så sagbruksprivilegiene som ga 
landets handelsborgere enerett til å drive 
eksportsager. Boyesen var en av borger-
skapet, og  en av Drammens første 
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”trelastbaroner”. Sagene han drev på 
Tørkop var uten tvil eksportsager som 
bearbeidet tømmer hugget i Nøsteruds og 
nærliggende eiendommers skoger.  
Bøndene langs fjorden hadde ikke tillatelse 
til å selge virke på eksport, men måtte altså 
gå gjennom ”landets handelsborgere.”  
 
De tre sagene som omtales i matrikkelen 
av 1667 sto med en halvpart på Nøsteruds, 
og den andre på Knives grunn. Antagelig 
sto de tvers over bekken, noe som var 
ganske vanlig for oppgangssager. 
En slik plassering gjorde anleggene utsatt 
for flom, og matrikkelen sier da også at de 
var delvis ødelagt av flom. 
 
Uansett, var den aktiviteten som ble drevet 
på Tørkop under Nøsterud på 1600 tallet, 
bygdas første industrivirksomhet, og når 
det  ble drevet kvernbruk samtidig, og 
dette i følge Strømms historie var det 
største av sitt slag i bygda, var nok 
aktiviteten samlet ganske stor. 
 
I 1666 var 10 bondefolk og 8 husmenn 
knyttet til gården. I 1650 eide brukeren 4/5 
av gården, resten tilhørte Christoffer 
Stenshorne fra Eiker. Et fremdeles godt 
kjent navn på Eiker. 
I 1730  ble gården selveiergods, og har i 
hovedsak vært det siden. 
 
Da gården i 1747 ble delt skjedde det også 
en deling av husene slik at hver bruker fikk 
en halvpart av dem. Synsforretningen i 
1747 beskriver hvordan dørene midt i 
innhuset tømres igjen, og det hugges nye 
dører ut fra den nye delen slik at dette 
skulle bli en selvstendig bruksenhet. Altså 
ble det den tidens vertikaldelte 
tomannsbolig. 
 
Den opprinnelige gården som ble gjort til 
gjenstand for fysisk deling midt mellom 
husene skal ha ligget midt i mellom det 
som i dag er bruk nr.1, Øvre Nøsterud og 
bruk nr 3, Nedre. Rester av grunnmuren 
skal ennå være mulig å se. 
 

Etter at gården første gang ble delt i 1747 
var det en rekke eiere og brukere frem til 
den endelige delingen i 1832. Gården 
hadde da vært eiet av Olaus Andersen 
Nordby. Da han døde i 1832 var boet 
insolvent, og eiendommen ble solgt på 
auksjon for 1007 dlr. til Christoffer 
Olufsen Tuft fra Eiker, og Johan Andersen 
Nøsterud. Dermed var Nøsteruds 
hovedbruk varig delt. 
 
Bruk nr 3. 
Nøsterud, nedre. 
 

 
Nedre Nøsterud på 1950 tallet. 
 
Om ikke det allerede på et tidligere 
tidspunkt var bygget opp 2 separate sett 
innhus og driftsbygninger må vi i alle fall 
regne med at dette ble gjort etter at den 
permanente delingen var et faktum i 1832 
Det kan være tegn som tyder på at dagens 
innhus på øvre Nøsterud , som antagelig 
ble reist rett etter delingen i 1832, 
opprinnelig har stått et annet sted. Vi vet at 
gjenbruk av byggematerialer og flytting av 
tømrede hus var meget vanlig før, og det er 
derfor ikke utenkelig at dette huset 
kommer fra den opprinnelige udelte 
gården. 
 
Bruk nr. 3 etablerte sine bygninger på 
høyden ovenfor Labråten med en utrolig 
fin utsikt over fjorden.  
Bruket er den halvdelen av hovedbruket 
som i 1832 ble kjøpt av Johan Andersen. 
Han satt med eiendommen i 10 år, 
hvoretter han i 1842 solgte til Kittil 
Aslesen fra Sigdal.. Det var han som i 
1855 solgte Sagkleven, som ble bruk nr. 5. 
til Rasmus Auensen for 135 dlr. 
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Kittil satt med resten av gården til 1870, da 
han solgte den til sønnen Anders Kittilsen. 
 
I 1872 solgte Anders en part, bruk nr.7, 
(Labråten) til sin bror Hans Kittilsen, og 
i 1902 solgte han bruk nr.13. 
(Nøsterudbråten), i dag mest kjent som 
Pettersbråten til Anton Pettersen for  
800 kr. Samme år solgte han også bruk nr 
14. (Bjerkely) til skomaker Karl Andersen. 
 

 
Labråten midt på forrige årkundre 
 

Labråten like før riving 
tidlig på 2000 tallet. 
 
 
 
 

I 1903 selger Anders  resten av gården til 
svigersønnen Oluf Olsen fra Drammen. 
 

 
Oluf Olsen, senere bare kalt Oluf Nøsterud. 
 
Oluf Olsen var en av dem som hadde 
kommet hjem igjen etter å ha  vært i 

Amerika i mange år. Han hadde 
tjenestegjort i 16 år i den amerikanske 
marinen  og var en pensjonert 
orlogskaptein derfra. Han hadde blant 
annet vært med i kampene på Filippinene 
under den spansk/amerikanske krig.   
Etter hvert ble han kjent under navnet Oluf 
Nøsterud.  
Innhuset på gården brant i 1928, og et nytt 
hus ble bygget opp på samme sted som det 
gamle hadde stått. Anna og Oluf fikk 10 
barn, 5 gutter og 5 jenter, Rakel, Anker, 
Hilda, Lovis, Otto, Hans, Oluf, Olga. Jul 
og Ragnhild. 
 

Anna og Oluf hadde 10 barn, her er 9 av dem samlet. 
 
Oluf Nøsterud døde i 1936, og enken, 
Anna Nøsterud fortsatte å drive gården  
frem til 1950, da hun for 28000 kr. overdro 
gården til sønnen Otto Nøsterud. 

 
Anna Nøsterud som i lange perioder drev gården alene 
når Oluf var i Amerika. 
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Tidlig på 1900 tallet ble det skutt en 
kongeørn på Nedre Nøsterud. Det var 
visstnok Otto som skjøt den da den 
forsøkte å stjele seg en høne. Den skal ha 
blitt stoppet ut og havnet på en skole i 
Drammen. 
Under krigen rekvirerte tyskerne hester 
rundt på gårdene, så også på Nedre 
Nøsterud. Som erstatter fikk de etter krigen 
en ”tyskerhest”. Den het Wilson og var 
ikke helt lett å hanskes med. Da den var 
vant til å bli pisket frem, dro den til noe 
røk hvis redskapen satte seg fast. 
 

 
Ove Keller på tyskerhesten Wilson 
 
Som kjent samlet tyskerne inn alle radioer 
under krigen. På Nedre Nøsterud hadde de 
imidlertid klart å få gjemt unna en. Det 
holdt på å gå helt galt en dag da det kom en 
tysker til gårds for å kjøpe frukt, og en av 
de minste ungene på Nøsterud plutselig 
roper ut at den hører stemmer og musikk 
fra ei kasse med filler hvor radioen var 
gjemt, heldigvis forsto ikke tyskeren norsk, 
og det gikk bra. Man fant imidlertid et 
bedre gjemmested for radioen etter dette. 
 
Anna var visstnok striks når det gjaldt 
drikkevarer, men det var vel ikke så lett å 
overholde restriksjonene med en gjeng 
gutter i rett alder. En gang hadde de satt en 
sats som de hadde gjemt på nedsiden av 

fjøset. Kuene hadde imidlertid fått teften 
av den, og satte til livs hele dunken, med 
det resultatet at de fikk en underlig og 
livlig adferd. Hvor lange i ansiktet guttene 
ble sier derimot ikke historien noe om. 
 
Midt på forrige århundre besto gården av 
53 mål dyrket jord og 700 mål skog. 
Den hadde en besetning på 2 hester, 5 
kuer, 3 ungdyr, 4 griser, 4 sauer, 250 høns, 
og det ble drevet hagebruk på gården. 

 
OttoNøsterud som tok over gården etter sin mor 
 Anna  i 1950. 
 
Otto Nøsterud drev i tillegg til den vanlige 
gårdsdriften en gårdssag hvor han tok på 
seg leieskjæring for bygdefolk. Saga har 
vært plassert flere steder, og ble drevet 
med forskjellige innretninger, alt fra el. 
motor til ”Gråtass”, etter at Otto i 1956 
kjøpte gårdens første traktor.  
 

 
Restene etter Ottos siste sag er fremdeles synlige i 
terrenget like ved hvor traktorveien går inn mot 
Tørkopdammene.  
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Ove Keller kom som gårdsgutt til Nedre 
Nøsterud på slutten av 1940 tallet, han var 
dansk og hadde sett litt av verden, og han 
viste seg vel også å være en liten ”Petter 
Smart.  
Blant annet sto han for oppbyggingen av 
en bil på Nedre Nøsterud 
Bildene under viser stadier av dette 
prosjektet.   
 

 

 

 
Hvis ikke bildene lyver, ble resultatet ganske bra. 
 
Ove sto også som konstruktør av utedoen 
på nedre Nøsterud. Den ble bygget oppe på 
fjøstrevet med sjakt ned i møkkakjelleren 
gjennom fjøset. Fordelen var at det var 
godt og varmt på do om vinteren, og doen 
måtte ikke tømmes. Samtidig var utsikten 
fra doen helt spesielt fin. 
Problemet var at på vinteren når det blåste 
var det helt umulig å bli kvitt papiret på 
grunn av trekken som oppsto i sjakta. 

Ove Keller giftet seg med den yngste 
datteren på gården, Ragnhild. De bygget 
hus på Kolfuru og startet Keller Transport 
som i dag drives av sønnen Vidar Keller. 
 
Otto Nøsterud sluttet etter hvert med dyr 
på lik linje med de fleste andre av nord-
bygdas bønder.  
I dag er det sønnen Sverre Nøsterud som er 
eier. Det drives ingen gårdsdrift lenger. 
Sverre Nøsterud har imidlertid fortsatt 
tradisjonen med sag, og har i mange år 
drevet leieskjæring, men da med langt mer 
modere utstyr enn hva hans far hadde til 
disposisjon. 
 
Bruk nr. 1. 
Øvre Nøsterud 
 

 
Bilde fra Øvre Nøsterud fra midt på forrige århundre. På 
bildet ser vi Anne Eriksen som gikk under navnet ”enka” 
blant bygdefolk. Hun dreiv gården frem til at sønnen 
Knut tok over i 1951. 
 
Christoffer Olufsen overtok den andre, den 
øvre, nordre delen av Nøsterud i 1832.  
I 1835 lånte han 300 daler på den. I 1854 
solgte han et skogstykke, Klemmetsbråten, 
til Anders Hågensen på Hannevik lille.  
Denne plassen ligger rett opp for Tørkop, 
like bak Sankedammen, plassen har vært 
besøkt på bygdevandringen i Tørkop- 
vassdraget. 
I 1879 solgte Christoffer gården til sin 
datter Andrea Christoffersdatter for 4800 
kr. Året etter solgte hun til Ole Olsen, 
Tørkop for 7200 kr. I 1893 selger han igjen 
for kr. 5750 til vognfabrikant  
M. Andresen i Drammen. Denne selger så i 
1902 for 10000 kr. til Axel Andersen 
Nøsterud, som i 1907 selger til Nils 
Vangsnes for 12000 kr. 
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I 1916 selger han til Gustav Hansen for 
24000, og året etter selges gården videre til 
skipsreder H. C. Hansen, prisen er nå 
kommet opp i 37500 kr. Bare et å senere 
selger han til Helge Eriksen fra Ål for  
kr. 45000.  
I løpet av de første 85 årene etter delingen 
av gården var det 9 forskjellige eiere til 
bruket, men med Helge Eriksen kom det en 
eier som slo rot på stedet. 
 

 
Tre av sønnene til Helge og Anne Eriksen, midt på 30 
tallet.Erik, knut og Helge, mulig var det den fjerde, Lars, 
 som tok bildet. 
 

 
Dette er søstrene Sissel. Margit og Astrid på ski i 1932. 
 
Selv fikk Helge Eriksen bare 5 år på sin 
nye boplass, da han døde i 1923. Enken, 
Anne Eriksen, kjent under navnet ”enka” 
blant bygdefolk satt i uskiftet bo og drev 
gården med hjelp av sønnene, inntil hun 
overdro til sønnen Knut i 1951.  
 

 
Her er Knut og hesten Maks på 30 tallet. 
 
Da Knut overtok gården i 1951 besto den 
av 63 mål dyrket mark, 5 mål annet areal, 
(hva nå det kunne være) og 400 mål skog. 
På gården var 2 hester 5 kuer og 3 ungdyr. 
I dag eies gården av Knuts nevø, Arne 
Helgesen, sønn av Knuts bror Lars, som 
overtok i 1987, slik at gården fremdeles er 
i slekta. 
 

 
Sprøyting av frukttrær med håndsprøyte på 30 tallet. 
 
Områdene rundt de to Nøsterudgårdene var 
åpne jorder på midten av forrige århundre. 
Og på vinteren var de et eldorado for unger 
til alle former for skileik. Det var utallige 
plasser hvor det var naturlige traseer for 
hopp og utforløyper, og var det snø på 
vintrene så var jordene tatt i bruk. 
På toppen av jordet på vei mot Lisabekken 
ligger et jorde som heter Leiren. Her var 
det en ypperlig trase for en hoppbakke, litt 
dårlig ovarenne, men med litt ”skaufart” og 
godt føre kunne en komme langt ned i 
bakken. Navnet ”Leiren”, eller ”Leiærn” 
som det heter på lokalspråket kommer av 
at det har vært en leir der for militære som 
var på vedhugst under første verdenskrig. 
 
Skuffer for å lage hopp ble lånt på en av 
gårdene, og det hendte nok at de ikke  
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Slåttonn på Øvre Nøsterud midt på forrige århundre, 
Knut Helgesen skjerper ljåen. 
 
 

 
Det var skiløyper på alle jorder i gamle dager. Her 
kommer løypa ned fra skauen til Øvre Nøsterud. 
 
så igjen snøskuffa si før etter at snøen 
hadde forsvunnet. Dette var nok årsaken til 
at det ikke alltid var populært å be om å 
låne skuffe. Derfor forekom det nok en del 
tyvlåning. 
 
Veien over ”Dansesletta ” mot 
Dambråten.  
 
Øverst i Nøsterudveien er et godt 
utgangspunkt for å gå på skauen. Herifra 
går det stier inn til de stedene hvor 
Nesbygdinger i hundrevis av år har gått for 
å fiske, jakte, plukke bær, eller kun for å 
nyte av den freden som man finner på 
skauen. 

Den veien vi skal gå begynner i innhavna 
til Øvre Nøsterud og går nordvestover 
langs åsen med utsikt over Drammens -
fjorden. Her i innhavna var det ei åpen 
slette som ble brukt av ungdommen til 
dans og spill på begynnelsen av forrige 
århundre. Under krigen, da det var forbud 
mot å holde fester og andre sammen -
komster, skal det visstnok også ha blitt 
holdt fester her. I dag er hele området 
igjengrodd.   
 

 
Bildet er tatt på ”Dansesletta” midt på 1930 tallet 
 
Vi skal følge veien så langt som til 
Dambråten, men følger man stien videre 
kommer man inn til Nerdammen og 
Mellomdammen, som i tidligere tider 
forsynte Tørkopfabrikken med vann til å 
produsere strøm, og enda tidligere var 
vannforsyning til møller og sager i 
Tørkopbekken.  
Gjennom de siste 40 år har vannet fra disse 
dammene og Tørkopvassdraget vært 
nordbygdas kommunale drikkevann. For et 
par år siden ble imidlertid også denne 
delen av bygda koblet til   Blindevann- 
verket. 
Fortsetter en videre fra Mellomdammen 
kan man via Magnusleina i enden av 
Risåsen komme til Røysjø. Følger en 
derimot vassdraget fra Mellomdammen, 
ender en opp på  Trestiklevann som er 
Tørkopvassdragets begynnelse. 
Magnusleina, i tidligere tider kalt 
Manjonsleinen er Nøsteruds vestre grense 
mot Knive, og der var det visstnok i 1725 
en episode mellom daværende bonde på 
Nøsterud og bonden på Knive. 
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Bonden på Nøsterud, Ole Tomassen var i 
skogen og hugg tømmer, da kom bonden 
på Knive, Anders Andersen og beskyldte 
han for å hugge i hans skog. Det kom til 
håndgripeligheter, og Knivebonden tok 
strupetak på Ole Tomassen, tok fra han 
øksa, og slo av skaftet og æreskjeldte han 
på det kraftigste. Erik Bendtsen fra Tørkop 
var vitne til episoden, og Anders ble 
stevnet for retten, men møtte ikke opp,  
han hadde rømt. Hvordan saken endte vites 
imidlertid ikke. 
  
Bruk nr.4  
Dambråten 
 

 
Dambråten ligger høyt og fint med utsikt over fjorden og 
Lierbygden. 
 
Dambråten er en gammel plass under 
Nøsterud, trolig bebodd før delingen av 
hovedbruket i 1832. Navnet kan synes noe 
underlig, da det ikke er noen dam i 
tilknytning til plassen. Den nærmeste 
dammen er Sankedammen i Tørkop -
vassdraget, men den ligger et godt stykke 
nedenfor eiendommen, og ble først bygget 
på begynnelsen av 1900 tallet lenge etter at 
plassen hadde fått sitt navn. Den kan derfor 
ikke ha gitt navn til eiendommen. Kan det 
være slik at brukerne i Dambråten i 
gammel tid hadde oppsyn med de gamle 
stokkdammene inne på Mellomdammen og 
Nerdammen som regulerte og ga vann til 
driften av møller og sager nederst i 
Tørkopvassdraget?  
Kan det ha vært en dam til i Tørkop -
vassdraget som har ligget i forbindelse 
med eiendommen Dambråten? 
På ovensiden av gården er det et område 
som i gamle dager ble kalt for Damflaket, 

et underlig navn som jeg aldri har sett noen 
forklaring på. 
Den andre delen av navnet, -bråten er 
enklere, det betyr trolig at plassen er ryddet 
ved brenning. 
Eiendommen ble skyldsatt første gang i 
1854. I 1876 ble det utstedt skjøte fra 
Anders Kittilsen på nedre Nøsterud til Nils 
Halvorsen fra Sandsvær, for 200 dlr. 
Fem år senere var han død, og enken 
Gunhild Johansdatter selger til 
svigersønnen Herman  Martinsen  
Nøsterudbråten for 1400 kr. I 1888 går 
plassen på auksjon for 2100 kr til 
Martinius  Jensen, som 3 år senere selger 
til Peder Hansen for 1750 kr. 
Etter en ny auksjon i 1908 går 
eiendommen til Johan Nilsen, født i 
Sagkleven, og bror av Karl Nilsen  
(Sagkleiva).  
Johan Nilsen, som etter hvert gikk under 
navnet ”Johan Dambråtan”, drev sammen 
med kona Bernhardine plassen til ca 1950, 
da de flyttet til Svelvik. Hvor lenge og i 
hvilken utstrekning det ble drevet med dyr 
i Dambråten er usikkert. Det var hagebruk 
man drev  også her, både moreller og epler. 
 
Johan Dambråten solgte gården  til Georg 
Vego, som bare hadde plassen i noen få år 
før han i 1956 solgte til Gunnar Aasen fra 
Snarum. 
I dag har sønnen Leif overtatt, og det bor 
to generasjoner på gården. 
 
 
Bruk nr.5  
Sagkleven 
 
Som tidligere nevnt solgte Kittil Aslesen 
på Nedre Nøsterud Sagkleven til Rasmus 
Auensen i 1855 for 135 dlr. Året etter 
solgte Rasmus en nyryddet ubebygget  del 
av eiendommen til sin sønn Auen 
Rasmussen og hans etterkommere for 30 
dlr. Dette er den delen som senere blir bruk 
nr. 9.  
I 1856 solgte Rasmus resten av bruket til 
sine døtre Gunhild Madsen og Antonette 
Rasmusdatter for 50 daler. 
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Oversiktsbilde over Sagkleven på 1950 tallet, nærmest 
hovedbruket, i bakgrunnen bruk nr.9 , som er den 
parsellen som ble solgt til Johan Auensen fra arvingene 
etter Henriette Auensen.  
 
Kjøpet av Sagkleven ser ut til å ha vært en 
dårlig handel for Rasmus Auensen, som for 
øvrig ser ut til å ha hatt et godt øye for  
forretninger. Det må vel imidlertid antas at 
han kjøpte stedet til sine barn og 
barnebarn, og altså ikke primært for å tjene 
på handelen. 
Antonette Rasmusdatter og  ektemannen, 
bøkker Hans Syversen har tydeligvis kjøpt 
ut Gunhild Madsen, for i 1883 står de som 
eiere, da ble også bruk nr. 3 av matrikkel 
38 Tørkop Foss lagt til gården. 
Antonnette Rasmusdatter og Hans 
Syversen hadde tydeligvis ingen barn, for 
hun innsatte sin søstersønn Bernhard 
Nilsen som arving. 
  

 
En sommeridyll i gresset i Sagkleiva  mellom 1910 og –
20. Helt til venstre, Konrad Auensen, bror av Johan og 
Albert. Nr. to fra høyre den”sagnomsuste” Karl 
Sagkleiva. Ved siden av han trolig hans kone Betzy 
 
I 1895 fikk han skjøte fra Hans Syvertsen 
for 800 kr. Femten år senere, i 1910 var 
Bernhard død, og enken, Anna Nilsen 
overdrar eiendommen til sønnen  Karl 
Herman Nilsen, som etter hvert skulle bli 

bedre kjent under navnet Karl Sagkleiva, 
for 800 kr. 
Karl Sagkleiva drev gården frem til 1946, 
da han solgte til Erik Gotaas fra Sandborg i 
Nordland. Da han overtok står gården 
oppført som følger. 
  
Ca. 20 mål dyrket jord, 50 mål skog, 
fruktdyrking, 1 hest, 1 ku, 2 ungdyr, gris 
og høns. 
 
Erik Gotaas drev gården samtidig som han 
jobbet ute frem til begynnelsen av 60 tallet. 
Han hadde både hest og ku og kona Tordis 
hadde høner. Han leide seg ut til tømmer- 
kjøring med hest i skogen om vinteren, og 
drev hagebruk om sommeren. Han hadde 
til og med korn på store deler av de bratte 
jordene. Etter hvert ble grunnlaget 
imidlertid for skralt til å leve av.  
Han seilte deretter til sjøs noen år mens 
kona og sønnen Svein bodde på gården. 
Erik Gotaas døde på 80 tallet, og kona sent 
på 90 tallet. 
 
Sønnen bodde på gården frem til 2005, da 
plassen ble solgt til Jon Svendsen. 
Innhus og uthus er sterkt forfalne, låven 
har falt ned og en opprusting av gammel 
bygningsmasse er umulig. 
 

 
Det gamle innhuset er blitt revet i løpet av våren 2006. 
Deler av det huset som Rasmus Auensen kjøpte i 1855 var 
fremdeles en del av huset som opp igjennom årene er blitt 
utvidet og påbygget mange ganger. Den eldste delen var 
trolig meget eldre enn fra 1855. 
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Ungdomsbilde av Karl Sagkleiva  
 
Vi må dvele litt lenger ved Karl Sagkleiva, 
han var en personlighet av de sjeldne, og 
det går utallige historier om han.  
Som ung dro han som så mange andre av 
den tallrike Auensenslekta til Amerika, 
hvor han arbeidet både som bygnings -
arbeider og sjømann. Han seilte bl. annet 
på ”Leikene”, de store innsjøene.  
Han var alltid full av historier om alt han 
hadde vært med på. Og hvis halvparten var  
sant, noe det knapt var, var det like fullt  
noen utrolige historier, som ikke alltid 
egnet seg for sarte sinn. Jeg kan huske at 
jeg som liten ble sendt tidlig i seng når 
Karl kom en tur, han var ikke for nøye med 
språket. 
Han hadde jo også noen mer uskyldige 
historier, som den om den amerikanske 
skråbakkegrevlingen med 2 lange bein på 
den ene siden og 2 korte på den andre. 
Noen skal visstnok en gang ha ment at det 
var da veldig upraktisk når den skulle snu, 
hvorpå Karl svarte, ”Den snur aldri den, 
gutten min.” 
Etter at han kom hjem og overtok gården, 
var han i tillegg til å være litt bygde- 
snekker, også nordbygdas slakter. Noen 
ganger alene og andre ganger sammen med 
broren Johan Dambråtan. Når Karl slaktet 
gikk som regel dagen, uansett om det bare 
var en gris som skulle bøte med livet.  
 
Det var obligatorisk å kjøpe dram når Karl 
kom for å slakte. Noe som nok falt mange 
av bygdas bedehus og misjonsfolk tungt 

for brystet. Ja selv i Labråten hvor de var 
meget kristelige måtte det hentes frem vin 
når Karl kom for å slakte.  
En gang i Labråten hadde Karl og Johan 
fått vinflaska etter at grisen var ekspedert, 
men etter en liten stund kom Karl inn på 
kjøkkenet med tomflaska, og fortalte 
meget betuttet at han hadde fått sparket den 
overende slik at den rant ut, og da måtte de 
vel få en ny. Og slikt ble det selvfølgelig 
dobbelt rasjon av. 
I tida før jul var det ofte å se en hest som 
rusla hjem om kvelden etter slakting, mens  
Karl sov på sleden. Hesten visste veien.  
 
Både Karl og Johan var glade i skog og 
mark, og de hadde nok mang en tur på 
skauen både med børse og fiskestang, og 
de har sågar fått en hvileplass på skauen 
kalt opp etter seg, ”Karl-Johans plass.” 
Selv om Karl nok til sine tider hadde levd 
et hardt liv, oppnådde han allikevel en 
anselig alder, og levde til han var over 90 
år. 
 
Sagkleivaveien 
Veien til Sagkleiva begynte helt nede ved 
den gamle Tørkopfabrikken, der hvor 
Svelvikveien gikk i bro over bekken. Den 
var lang og bratt og tung å gå både for folk 
og hester. Den var ikke farbar med bil før 
på siste halvdel av forrige århundre. På 
vinteren ble det dratt en hesteplog om det 
var mulig, men stort mer enn en 
hardtråkket sti var det sjelden bortsett fra 
de årene da det ble dratt tømmer ned til 
tømmerlegg på ”Villajordet”. 
For ungene på Tørkop betød vintrene med 
tømmerkjøring i Sagkleivaveien verdens 
beste preparering av akebakke. 
50 tallet var rattkjelkenes tidsalder, og de 
isete tømmerveiene var rene 
bobsleighbanene. Det var tungt å dra 
kjelkene til Dambråten, men det var lønn 
for strevet når man kunne sette utfor en 
strekning på bortimot 2 km. Veien endte 
som sagt i Svelvikveien helt nede ved 
Tørkopfabrikken, og det var strengt 
forbudt å ake ut i veien, noe som nok ikke 
alltid ble overholdt. 
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 Veien til Sagkleiva på 1950 tallet, litt bredere i dag, men 
like bratt. Det var langt til Sagkleiva fra Svelvikveien før 
veien ble flyttet på 60 tallet, nesten dobbelt så langt som i 
dag 
 
Veien er noe kortere i dag etter at riksveien 
ble lagt om på 60 tallet, men den er like 
bratt, og når du kommer til Sagkleiva er du 
ikke engang halvveis til Dambråten. 
Noen utforkjøringer på glatt føre har nok 
forekommet, men ingen med alvorlig 
utfall. Den mest dramatiske historien 
knyttet til Sagkleivaveien er imidlertid av 
en annen art. 
På slutten av 1940 tallet lå det en vinter en 
gjeng tømmerhuggere inne på skauen, på 
Stabekkhytta ved Søndre Øksnevann. 
Den gangen lå huggerne på skauen hele 
uka, eller kanskje flere uker i trekk, det tok 
for lang tid å gå til bygds, og det var gjerne 
utenbygds folk som ikke hadde noen 
tilknytning til bygda. De hadde en formann 
som ordnet med forsyninger, hentet 
lønninger osv. og så til at alt gikk rett for 
seg. Denne formannen som het Vindvik 
var en kveld på ettervinteren på vei inn på 

skauen. Han stanset hos Artur Nøsterud i 
Sagkleiva, ble sittende der en stund, bød 
vistnok på en dram, og fikk kaffe og mat 
før han utpå kvelden gikk videre. 
Hva som var årsaken kan man vel bare 
gjette seg til, men han gikk bare et par 
hundre meter før han stakk børsepipa i 
munnen og trakk av. 
Ingen hørte skuddet, kanskje det blåste, 
eller skogen dempet lyden, i alle fall ble 
han liggende midt i veien til han ble funnet 
av datteren til Johan Dambråten som skulle 
på arbeid om morgenen etter. Hun fikk 
selvfølgelig sjokk, og gikk visstnok aldri 
alene forbi dette stedet senere. 
 
Bruk nr 9. 
 
Opprinnelig en del av Sagkleven som 
Rasmus Auensen kjøpte i 1855, og i 1856 
vidresolgte han en ubebygget del til sin 
sønn Auen Rasmussen og dennes 
etterkommere. I 1883 til Auen Rasmussens 
sønn, Albert Auensen, i 1904, fra enken 
etter Auen Rasmussen , Henriette Auensen 
til Johan Auensen, bror av Albert.  
I 1933 fra dødsboet etter Johan Auensen 
til Arthur Nøsterud, sønn av Inga Nøsterud 
på Bjerkely. Inga var søster til Karl 
Sagkleiva, og dermed også i slekt med 
Johan Auensen, Brødrene Albert og Johan 
Auensen  var barn av Auen Rasmussen og 
kona Henriettee. Auen var sønn av Rasmus  
 

 
Johan Auensen og kona Petrine på trammen på bruk 
 Nr. 9. 
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Auensen. Auen og Henriette hadde flere 
barn, Konrad Auensen, den yngste sønnen 
flyttet til Glassverket, og har i dag 
etterkommere der. Det var flere barn også, 
minst en sønn, Rasmus og 2 døtre, Karine 
og Anette, noen forsvant til Amerika, og 
det er vanskelig å ha full oversikt. 
 
Johan og Albert har imidlertid begge satt 
spor etter seg i bygda. Albert som var 
gartner var den mannen som anla hagen 
ved Svelvik gartneri, en hage som lenge 
var regnet som et mønster for hvordan en 
moderne hage skulle anlegges. 
Etter å ha bodd flere steder, bl.a på Bastøy 
hvor han var gårdsbestyrer, slo han seg ned 
i Svelvik, hvor en av hans etterkommere 
var med å grunnla Adax fabrikker. 
 
Johan Auensen drev bruk nr. 9 og plantet 
en etter den tidens målestokk stor 
frukthave. Han var også murer, og i 
folketellingen av 1901 står han oppført 
som det. Det som han imidlertid er mest 
kjent for er sitt engasjement i kristenlivet i 
bygda. Han var aktivt med i den gruppen 
som fikk bygget bedehuset, og han 
fungerte som søndagsskolelærer der i 
mange år. 
Johan Auensens gudfryktighet sto vel i 
sterk kontrast til hans nærmeste nabo Karl 
Sagkleiva, og det er vel trolig at det kan ha 
oppstått situasjoner. En historie sier at Karl 
ofte klarte å lure noen flasker hjemmelaget 
vin av Petrine, som både var snill og 
godtroende, når Johan var på søndags- 
skolen. 
 
Johan og Petrine hadde mange barn, det 
skal visstnok ha vært 12 stykker, noen 
døde unge, andre reiste til Amerika, 
Etterkommerne etter Auensenbrødrene i 
Sagkleiva er i dag langt flere i Amerika 
enn her hjemme. Noen ble værende i 
Norge, og mange husker nok Helga Beck 
og Ester Skjelsbæk som var døtre av 
Petrine og Johan Auensen.   
 

 
Arthur Nøsterud som kjøpte bruk nr. 9   fra Johan 
Auensens dødsbo. 
 
Arthur Nøsterud kjøpte som nevnt plassen 
etter Johan Auensen, han hadde hest og ku 
og høner, og var den siste som aktivt drev 
med dyr på gården. Han arbeidet aldri 
utenfor gården, og levde av det utkomme 
den ga helt til han døde i 1973. 
  
Sagkleiva, og Nesbygda for øvrig, er et av 
de beste områdene i landet for morell- 
dyrking, og for både plassen  Dambråten 
og de to i Sagkleiva var salg av moreller på 
torget i Drammen og Oslo en stor del av 
årets inntekt. Det var viktig å redde så mye 
som mulig av avlingen fra trost og andre 
fugler som også setter pris på slik frukt. I 
morellsesongen var det derfor aktivitet fra 
sola sto opp til den gikk ned igjen for å 
skremme trost. Sinnrike innretninger med 
trinser, ståltråd, kjetting og bølgeblikk -
plater ble tatt i bruk. Ståltrådene var 
trukket frem til husene slik at når man dro i 
den løftet man og slapp en kjetting på en 
bølgeblikkplate under morelltrærne i 
hagene. Trosten for til værs og flyttet over 
i nabohagen hvor den fikk samme 
behandling. Når det var flere slike 
innretninger i hver hage, var det derfor et 
evig bråk i morelltida ved at gårdene jaget 
trost rundt til hverandre hele tiden. 
Når blåbærene ble modne på skauen 
forsvant trosten, og det ble nattero å få for 
andre som ikke hadde moreller som 
levebrød. 
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Ved Arthurs død ble plassen solgt til Willy 
Pedersen som er gartner. Noen år senere 
brant det gamle innhuset etter at Willy 
Pedersen først hadde brukt mye tid både på 
rehabilitering av det gamle og på tilbygg. 
Innhuset er i dag en ny moderne enebolig, 
men låven er restaurert og har beholdt mye 
av det samme utseendet den hadde midt i 
forrige århundre. 
 
Denne plassen som så mange andre i bygda 
gir ikke utkomme nok til å drives 
profesjonelt, og i de senere årene er jorden 
bare blitt dyrket til husbruk.   
 
Bruk nr.18. 
Skovly 
 
Johan Auensens eldste sønn, Ragnvald var 
en av dem som reiste til Amerika. Han var 
der i to perioder, men fikk aldri kona Sally 
til å slå seg til ro, og de kom hjem igjen for 
godt i 1912. Han begynte å arbeide på 
fabrikken på Tørkop og fikk en tomt av sin 
far i Sagkleiva. Det er usikkert om det har 
stått hus på denne tomten tidligere, men 
han kjøpte den gamle gartnerstua på  
Stomperud, rev den ned og flyttet den til 
Sagkleiva hvor han satte den opp igjen på 
tomten han hadde fått av sin far. 
 

 
Eiendommen Skovly slik den ser ut i dag Midt inne i huset 
finnes ennå den opprinnelige gartnerstua fra Stomperud.  
 
Skjebnen ville det imidlertid slik at han 
skulle dø av tuberkulose allerede i 1916, 
og kona Sally ble sittende igjen med 3 
unger i heller trange kår. 

 
I 1921 ble plassen fradelt bruk nr. 9. fra 
Johan Auensen til svigerdatter Sally 
Auensen. I 1949, fra Sally Auensen til 
svigersønnen Wilhelm Sandstrøm. I 1970 
fra han til undertegnede, Vidar Olsen  som 
er sønn av Dagmar Auensen, Sally og 
Ragnvald Auensens yngste datter. 
Det har aldri vært drevet noen form for 
gårdbruk bortsett fra griser og sau under 
krigen, eiendommen er for liten til det.  
 
Stien over ”Bjønnehølet” 
Navnet ”Bjønnehølet” kommer man over 
mange steder, det finnes her på Nøsterud, 
men det forekommer også på Knives 
 

Se godt etter, kanskje han er der ennå. 
 
grunn,  mellom Åskollen og Trestiklevann. 
Opprinnelsen til navnet kan vel være flere, 
kanskje den mest spennende er at det en 
gang i meget gammel tid har vært gravet 
hull for å fange bjørn her, eller at det er 
nedlagt en bjørn på annen måte på steder 
som bærer dette navnet. Eller kanskje det 
rett å slett er en litt mørk og skummel plass 
hvor man i fantasien har forestilt seg at det 
kunne finns bjørn. Jeg har undersøkt med 
de på universitetet som er eksperter på 
norske stedsnavn. De svarer at det er 
umulig å gi et eksakt svar på opprinnelsen, 
men at det dreier seg om dyret bjørn og et 
eller annet som har skjedd i den 
forbindelsen.  
 
Fotballsletta 
Like i utkanten av det nordre jordet på 
Nedre Nøsterud ble det i mellomkrigstida 
ryddet et flatt skogstykke av ungdommene 
i nordbygda, stedet fikk navnet 
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fotballsletta. Man får vel anta at det var 
fotball som ble bedrevet der, selv om 
målene på sletta vel lå nærmere en 
håndballbanes. Det ble nok også drevet 
med friidrett der, bl.a. husker jeg en 
sandfylt lengdehoppgrav. 
Etter krigen kan jeg imidlertid ikke erindre 
at det var noen aktivitet der. 
Sletta har vært gjengrodd i mange år, 
fremstår ikke lenger som et opparbeidet 
område. 
 
Veier og stier  
I tidligere tider hadde stier gjennom 
skogen en viktig funksjon i det daglige liv. 
I dag er det kun veier hvor det er 
fremkommelig med bil som har noen 
vesentlig betydning, og stier som det 
tidligere var viktig å holde oppe har for 
lengst grodd igjen. 
Sammenhengende vei fra Drammen til 
Svelvik sto først ferdig i 1878. Før dette 
var fjorden hovedferdselsåren både på 
sommer og vinter. Båt på sommeren, hest 
og slede på isen om vinteren. ”Sleavika” i 
nordre Svelvik er et navn som forteller at 
hit kom det sledetransport på vintrene med 
varer som skulle om bord i skuter som lå 
isfritt i Svelvik, og sledene ble fylt med 
returgods fra de samme skutene.   
Langs fjorden var det på sommeren flere 
naturlige hindringer ved at fjellet gikk rett i 
fjorden, og passering av disse stedene 
kunne bare foregå høyere opp i terrenget 
hvor det ofte var ganske ulendt. 
Kjerreveiene i bygda gikk derfor stort sett 
fra de stedene det var naturlig å legge til 
med båt og opp til gårdene. Det fantes 
sikkert også kløvstier frem til plasser som 
ikke hadde kjerreveier. For øvrig forekom 
nok kommunikasjonen mellom gårder og 
plasser mest til fots eller på hesteryggen 
der det var mulig. 
 
På en sti tar man seg som regel bare frem 
til fots, og den kunne derfor legges nesten 
som en rett linje fra sted til sted uavhengig 
av terrenget. 
I skogen mellom gårdene og plassene 
under Nøsterud gikk det en mengde slike 

stier. Mange gikk gårdimellom, og mange, 
i alle fall i det siste hundreåret, endte på 
Tørkop. Grunnene til det var flere. Tørkop 
var for mange en arbeidsplass, og 
nordbygdas butikk lå der. Det ble etablert 
butikk på Tørkop i forbindelse med 
fabrikken like etter århundreskiftet, og den 
ble værende der til begynnelsen på 1960 
tallet. På vinteren ble vel hest og slede ofte 
brukt for å komme til butikken, men på 
sommeren gikk man stort sett på bena, og 
da den korteste veien som var stien 
gjennom skogen. På Tørkop var det også 
anløp av rutebåt, Juno gikk i mange år i 
rute på Drammensfjorden. Skulle man så 
en tur til byen gikk man stien ned til 
Tørkop. Senere når det ble vanlig å ta buss, 
var også Tørkop et naturlig sted både å ta 
bussen fra og å gå av igjen når man kom 
hjem. nettopp på grunn av butikken. 
 
Bruk nr.14 
Bjerkely 
 

 
Inga Nøsterud satt som enke på Bjekely i nesten 50 år. 
 
Anders Kittilsen solgte i 1902 en part til 
skomaker Karl Andersen. Han døde 
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imidlertid allerede i 1905. Enken Inga 
Nøsterud fikk i 1920 skjøte på 
eiendommen med påstående hus av Martin 
Olsen. Og ble sittende som enke på plassen 
i nesten 50 år. I tillegg til å fostre opp sine 
egne barn ”tok hun til seg” flere andre som 
trengte til et trygt sted å vokse opp. 
Inga Nøsterud var datter av Bernhard 
Nilsen i Sagkleiva, og søster av Karl 
Sagkleiva. 
 
Hun hadde ku på plassen frem til ca 1920, 
og levde av bær- og fruktdyrking. 
Det ble også drevet honningproduksjon. 
 
Inga hadde flere barn, en av dem, Arthur 
Nøsterud er allerede nevnt som kjøper av 
bruk nr.9 etter Johan Auensen. Oscar som  
var den yngste sønnen overtok stedet tidlig 
på 50 tallet, og eide og bodde på stedet til 
han på 70 tallet solgte til Mona Dahl fra 
Drammen, og flyttet selv med familien til 
Svelvik. 
Den nye eieren bygde om og moderniserte 
huset. I dag er det hennes datter, Kristine, 
som bor på plassen.   
 

 
Oskar Nøsterud og kona Ragnhild foran huset på 
Bjerkely på 60 tallet. 
 

 
Oskar og Åge Nøsterud og Fred Nygård foran 
flaggstanga på Bjerkely på 60 tallet.
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Veibeskrivelse. 
Vi starter ved parkeringsplassen (tømmerlegget) på Øvre Nøsteruds eiendom. Her lå den 
opprinnelige Nøsterudgården før eiendommen ble delt på 1800 tallet. 
Vi går opp til Øvre Nøsterud før vi begynner turen gjennom skogen over Dansesletta til 
Dambråtan. 
Fra Dambråtan følger vi Sagkleivaveien ned til Sagkleiva og til Skovly hvor vi tar en pause. 
Deretter tar vi veien over Bjønnehølet over Fotballsletta mot Bjerkely, og videre til 
utgangspunktet ved parkeringsplassen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skovly 

Bjerkely 

Øvre Nøsterud 

Dansesletta 

Bjønnehølet

Start 

Mot Tørkopdammene 

Nedre 

Mot Tørkop 

I dette området lå 
den opprinnelige 
Nøsterudgården. 

Rester etter 
gammel 
gårdssag 
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Bilder fra nedre Nøsterud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruktblomstring i Sagkleiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høsting i gamle dager kunne nesten 
være med livet som innsats. Eple og 
pæretrær fikk vokse nesten inn i 
himmelen, og trestiger på 7-8 meter var 
ikke akkurat godkjent av 
arbeidstilsynet. Her er det Ove Keller 
på nedre Nøsterud som frister skjebnen.

Oluf Nøsterud sammen med 
en rekke ukjente damer. 
Trolig er det Anna på hans 
høyre side. Huset kan være 
det gamle innhuset på nedre 
Nøsterud før det brant. 

Dette bildet kommer fra nedre Nøsterud  og 
er nok en av bygdas kvinneforeninger som 
var på tur. Det er flere kjente ansikter. Nr 2 
fra venstre foran er Hildur Nøsterud som var 
gift med Anker Nøsterud, den eldste sønnen 
til Oluf og Anna.  
For mange var det å være med på en av de 
årlige foreningsturene en attraksjon, og stort 
sett den eneste muligheten for å få sett og 
besøkt andre steder. 
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Bilder fra øvre Nøsterud 
 

 
Harving med hest 

 
Helge Helgesen og Blakka på 70 tallet 

 
Et bilde fra 30 tallet 
 
 

 
Vinter mot nedre Nøsterud 

 
Inger Petterson og Astrid Helgesen 

 
Hagelaget på tur 

 
Slåttonn på øvre Nøsterud med nedre i 
bakgrunnen. 
 


