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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 bygde/historievandringer,  
 slik at vi med siste års vandring har gjennomført vandringer 

 i hele bygda nord for Hella. Årets vandring tar for seg bygdas to 
 sydligste gårer, Sønsteby og Leirvik, slik at hele bygda nå er dekket. 
Disse bygdevandringene har helt fra starten av vært populære, og vi 

vil fra neste år starte på en nytt. 
Bygda har fått mange nye innbyggere, og nye generasjoner kommer til, slik 

at det kan være behov for å ta en runde til. 
For øvrig er vi takknemlige for alle innspill og ideer. 

For øvrig anbefaler vi vår hjemmeside, www.nesbygdahistorielag.no, hvor 
mange av våre tidligere historievandringer er lagt ut.  

 
   
 

God vandring! 
 

Hilsen styret. 
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Sønsteby, Gårds nr. 26, bruk nr. 1  

Sønsteby 1951   
 
Bygdevandringen går i år i den aller 
sørligste delen av Nesbygda på gårdsnr. 
26 Sønsteby og de 2 brukene som ligger 
under dette nr. Sønsteby var ett bruk frem 
til 1859, da småbruket Leirvik ble 
permanent fradelt. 
 
Navnet Sønsteby er selvforklarende, og 
betyr den sydligste gården. Omkring år 
1400 var navnet Sundby, i 1593 Sunsteby, 
1634 Sundeste Bye 1669 Sønstebøe. Det 
synes som om Sørgården har vært navnets 
eldste form, dette er senere byttet til 
Synztibyr. Alle disse navnevariasjonene 
betyr den sydligste gården i motsetning til 
Nordby som er den nordre. Disse navnene 
er yngre enn Nes som ligger mellom dem. 
(Kilde Strømms Historie) 
Sønsteby grenser mot fjorden i øst, mot 
Juve i sydvest og Engeland og Gjerrud  i 
nord og vest. 
 
Sønsteby var en av gårdene som ble lagt 
ned etter Svartedauen, og kom først i gang 
igjen som selvstendig bruk i andre halvdel 
av 1500 tallet. Fra 1593 er den igjen med i 
skattelistene. Naboeiendommen Engeland 
lå også nede etter Svartedauen, og før 1670 
ble denne brukt av Sønstebys oppsittere 
under navnet Sønsteby ødegård. 
 
  

 
I Strømms historie finner vi 
opplysninger fra skattelistene, i 
1657 skatter gården av 1 hest 7 fe, 
2 sauer, i 1667 skog til noen       
bjelker og smålast, gården har 
humlehage, og det drives noe 
laksefiske. I en kommentar sies 
det imidlertid at man ikke kan vite 
om dette vil bestå.  
I 1723: Skog til gjerdefang og 
brenneved, havner hjemme, 
sandig og mager jord. I 1803 1 
hest, 5 fe, nødvendig skog og et 
lite fiskeri. Hittil har det ut ifra 

beskrivelsen vært ganske smalhands for 
brukerne av Sønsteby. Selv om man 
kanskje skal ta opplysninger gitt til 
skattemyndighetene med en klype salt da 
som nå. 
 
I 1819 ser det imidlertid ut til at det snur, 
vi kan lese: I særdeles god drift, god havn, 
og betydelig skog til salg, laksefiske, dog 
ikke betydelig. I 1865 anslått til ca 120 mål 
åker og dyrket eng., fordelt på 2 bruk, 2 
fiskegrunner. De to brukene det henvises 
til her er hovedbruket, Sønsteby og det 
mindre bruket Leirvik som var blitt fradelt 
i 1859. 
 
Midt på 1600 tallet eides Sønsteby i sin 
helhet av en utenbygds bonde, Guttorm 
Lindnes i Lier. Gården tilhørte han og hans 
etterkommere frem til ca 1680, da det var 
Cristen Evensen Hannevik som eide 
gården. Han solgte til daværende bruker 
Torger Jørgensen, slik at gården blir 
selveiergods på et tidligere tidspunkt enn 
de fleste andre gårder i Strømm. Torger 
Jørgensen nevnes i 1692 som lagrettemann 
og kirkeverge. Det nevnes også at han var 
en hjelpsom mann. Sønnen til Torgers 
bror, Søren Helgerud hadde forvoldt en 
brann i skogen til Ole Hannevig, noe denne 
krevde erstatning for. Det ble inngått et 
forlik som innebar at Ole skulle ha 40 
daler, en ikke ubetydelig sum, som Torger  
i sin helhet betalte. 
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I 1715 døde Torgers kone, og han fulgte 
selv etter i 1718. De etterlot seg ingen 
barn, og tiden som fulgte ble en urolig tid 
for Sønsteby med stadig skiftende eiere. 
Torgers bror, Søren Helgerud solgte straks 
gården til Even Friderichsen, som var 
kapteinløytnant fra Svelvik. Han solgte i 
1720 til Peder Hansen som i 1722 solgte 
videre til Mads Engebretsen fra Grimsrud i 
Røyken for 300 Daler.  
I 1736 selges gården igjen, nå til Truls 
Larsen Helgerud, som på vegne av sin 
kone, Gunhild Jørgensdatter hadde ”påtalt” 
odelsløsningsretten til gården, og salget 
skjedde for å avverge prosess og dertil 
tilhørende omkostninger. 
Truls solgte imidlertid straks videre til Paul 
Olsen fra Bekkevar i Sande for 500 daler. 
Allerede året etter solgte han igjen til 
Broder Nilsen på Nes øvre for samme sum. 
I 1761 bygslet han bort til sin sønn Jørgen 
Brodersen, men året etter ble Sønsteby 
overtatt av Broder Nilsens svigersønner, 
Hans Tollefsen Jordbræk og Hans 
Jacobsen i Skoger. Disse to solgte straks til 
svogeren Jørgen Brodersen. Han døde i 
1780 ved en ”ulykkelig hendelse” uten at 
det er forklart nærmere.  
Skifteforvalteren takserte nå gården til 600 
daler, da ”så vel enken som andre 
tilstedeværende erklærte at: denne gård 
meget er forbedret så vel i henseende til 
huser som jordvei.” 
 
Jørgen Brodersens eldste sønn, Broder 
Jørgensen var bare 10 år da faren døde. 
Han overtok farsgården da han ble voksen, 
og innløste i 1794 sine søsken, Jon, Anne 
Dorthea og Randi Gorine. Broder ble gift 
med Ragnhild Johannesdatter, og eide fra 
ca. 1803 også Hannevik lille, som han i 
1823 solgte til sønnen Jørgen Brodersen. 
Broder Jørgensen døde i 1832, 62 år 
gammel. Enken tok i 1833 – 34 ut 
obligasjon på 200 daler, og solgte i 1837 
for 1000 daler til svigersønnen Johan 
Andersen, født i Strømm. Han solgte den 
sydligste delen av Sønsteby, Leirvik, ca 17 

mål til snekker Andreas Finsen fra 
Strømm. 
 
Johan Andersen var i 1865 enkemann på 
64 år. Han leide ut et rom til skolelærer 
Ole Hansen, og en parsell, Leirvikstykket, 
var fra 1848 bygslet til tømmermann Knut 
Syvertsen fra Hallingdal. 
Bygslingskontrakten skulle vare så lenge 
denne levde. På denne tiden bodde det 
også en ugift jordarbeider og to enker på 
gården. 
 
I 1868 dør Johan Andersen, og ved 
dødsboauksjon ble gården solgt til 
agronom Theodor Schjøttelvig fra Hurum, 
en ung mann, bare 24 år gammel, gift med 
Elevine Basberg, de hadde en sønn og tre 
døtre.Theodor Schjøttelvig drev gården i 
nesten 50 år. Han døde i 1917, og året før 
sin død solgte han gården til til Hans N. 
Ødegaard fra Lier for kr. 60000. Han 
solgte straks videre til Hagbart Helgerud 
for kr 74000, han solgte også straks til 
Adolf Nelson, disponent ved Svelvik 
papirfabrikk for kr 94000. Noe som ga en 
prisstigning på mer enn 50 % på et år. 
 

 
Maleri av Adolf Nelson,kopi henger i dag på Sønsteby. 
 
Adolf Nelson var født i Drammen i 1874, 
han var gift med Marthe Smith.  
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Han startet med en gang bygging av nye 
hus på eiendommen og flyttet dit fra 
Svelvik med kone og sine 7 barn Arvid, 
Anne, Hans, Marthe, Ingeborg, Ingrid og 
Finn. Han anla også en større frukthage, og 
ansatte gartner som bodde i Gartnerboligen 
nede ved veien. 
 
Dagens bygningsmasse består av en låve 
fra 1917 og et hovedhus i jugendstil fra 
1919 som erstattet det som er nåværende 
sidebygning (rød i sveitserstil fra ca.1880), 
denne ble flyttet østover på tunet da det 
nye hovedhuset ble bygget. 
 

 
Sidebygningen på Sønsteby fra en tegning av Gunvor 
Nelson til Eva Bekken på hennes 50 årsdag i 1980. 
Dette huset var det opprinnelige framhuset på Sønsteby 
da Adolf Nelson kjøpte gården i 1917.   
 
Elling Bekken som var en slags 
gårdsbestyrer på Sønsteby og hans kone 
Eva bodde i mange år i sidebygningen. 
Inntil de senere flyttet til Mobo 
   

 
Adolf og Marthe Nelson   
 

 
Pæretrær langs låveveggen på Sønsteby 
 
Etter hvert ble tømmerhuset Mobo bygget 
som bolig for Sigurd Modalen som 
arbeidet i Sønstebys skoger. 
Sigurd Modalen var en spesiell 
personlighet, med slagkraftige 
kommentarer ved enhver anledning, og det 
finnes mange historier om han. 
 
 
 

 
Tegning av Sigurd Modalen av den kjente avistegneren 
Bjarne K. som en tid bodde på Hella. 
 
 
Adolf Nelson startet i 1922 opp produksjon 
av treplugg, et produkt som ble benyttet til 
emballasje i papirindustrien. Produksjonen 
økte jevnt, og etter hvert ble det meste 
virke som ble hugget i Sønstebys skoger 
benyttet i trepluggproduksjonen. Like etter 
krigen var det kun 3 produsenter av 
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Mobo slik huset ser ut i dag. Huset er nå utleiet.  
 
treplugg i Norge, og det var et stort behov. 
I dag er antallet papirfabrikker i landet 
langt mindre, og treplugg benyttes i liten 
eller ingen grad lengre. Sønsteby 
Trepluggfabrikk, Finn Nelson som den 
etter hvert kom til å hete, hadde på slutten   
kun en mann som jobbet i bedriften, men 
tidligere var så mye som 10 mann engasjert 
i denne produksjonen. Trepluggfabrikken 
var i produksjon frem til 1982. Bygningen 
ble også brukt til lager for vedsekker som 
man solgte fra gården, og da bygningen 
med trepluggproduksjonen brant en tid 
etter at bildet nedenfor ble tatt, gikk det 
også med 800 vedsekker og to traktorer i 
brannen. 
Låven og sidebygningen ble også antent, 
men slukket og reddet da låvegulvet var 
ryddet og støvsugd like før til et låveball.  

Bygningen som brant ble erstattet av en ny 
i 1996. 

 
Knut Nelson demonstrerer produksjon av treplugger i 
den gamle fabrikken i forbindelse med en artikkel i 
Drammens Tidende i 1985. (foto DT) 

Adolf Nelson døde i 1949, etter at han 2 år 
tidligere var blitt enkemann. Gården ble da 
overtatt av den yngste sønnen Finn Nelson 
som allerede i mange år hadde drevet 
gården for faren.  
Finn Nelson var født i 1912, gift med Aase 
Dønnestad. Det var til deres bryllup at 
boligen Finnås sydvest for hovedhuset, 
ovenfor eplehagen ble bygget. 
De fikk fire barn, Arvid, Grete, Vera og 
Knut. 

 
Finnås lik huset ser ut i dag. Huset tilhører ikke lenger 
Sønsteby gård. 
 
Etter at Finn og Åse Nelson når de overtok 
gården flyttet over i hovedbygningen, 
bodde Borgen som arbeidet på Sønsteby 
der. I annen etg. bodde en av søstrene til 
Finn Nelson. Senere bodde hans sønn 
Arvid Nelson med sin familie der i  
mange år. 
 

 
Maleri av Finn og Åse Nelson, malt av Gunvor Nelson  
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Finn Nelson kjøpte til parsellene Engen og 
Nordbakken fra Nes øvre. De to parsellene 
utgjør 115 mål. 
I 1932 kjøpte han Sagbukta fra sin onkel 
Jonn Nilsen, og Norbyfossen fra gr.nr. 32 
Nordby. 
Finn Nelson drev med hagebruk i tillegg til 
trepluggfabrikken inntil han i 1982 solgte 
til sin yngste sønn Knut og kona Gunvor. 
Knut og Gunvor hadde frem til da hadde 
bodd i Sønstebylund på nedsiden av den 
gamle riksveien. Her hadde det i mange år 
stått et hus som tilhørte Sønsteby. Knut og 
Gunvor fjernet dette og bygde nytt, og 
bodde der til de i 1982 overtok gården og 
flyttet inn i den gamle sidebygningen på 
Sønsteby, Sønstebylund ble da solgt. 
 

 
Sønstebylund i dag 
 
Knut fortsatte med hagebruk og 
tradisjonelt gårdsbruk, mens Gunvor startet 
en helt ny virksomhet på gården. 
 
Barnehage og bronsealder 
Fra 1985 drev Gunvor i 19 år barnehage i 
låven. Fram til 2000 var det en avdeling 
med 18 barnehageplasser og 4-5 ansatte. 
Så ble den utvidet til 2,5 avdelinger med 
45 plasser og 13 ansatte i 9 stillinger. Det 
var Norges første bondegårdsbarnehage 
med stell og avl av forskjellige dyr. 
Barnehagen fikk prosjektstøtte til Lokalt 
Utviklingsarbeide i 1990 av Fylkesmannen 
i Vestfold "Årssyklus i en 
bondegårdsbarnehage" og Friluftslivets 
Pris av Fylkesmannen i Vestfold i 1993 for 
flest timer utenfor gjerdet  i organiserte 
former, tema bronsealder. Dette førte igjen 

til reising av en rekonstruert 
bronsealdergård med BU støtte i 1996. 

 
Bronsealderhuset på Sønsteby ligger vakkert til på en 
slette med utsikt over fjorden. 
 
Bronsealderhuset er et langhus, bygget slik 
man i Norden bygde hus i bronsealderen. 
Gunvor hentet inn profesjonell hjelp fra 
konservator Bengtsson fra Vitlycke 
museum i Tanumshede i Bohuslän. Der er 
det bygget opp et bronsealdermuseum 
rundt hellsistningsfeltene som finnes der. 
Som det fremgår av bildet under, er det 
stor likhet mellom de to husene, Sønsteby 
og Tanumshede. 
 

 
Bronsealderhuset ved Vitlycke museum ved Tanumshede i 
Bohuslän. 
 
Den gamle byggemetoden er brukt fullt ut. 
Stolpene som holder huset oppe ble brent i 
endene før de ble reist opp i hull gravet i 
marken. Over 8 tonn siv til tekkingen av 
taket ble innført fra Polen, og det fakta at 
taket står like fint og tett i dag gir en 
garanti for at det er gjort skikkelig arbeid.  
 
Hovedårsaken til at Gunvor startet 
prosjektet med bronsealderhuset, er i 
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tillegg till hennes store interesse for 
bronsealderen det fakta at det ligger en 
gravrøys fra bronsealderen på Sønsteby.  
Idag tar Sønsteby gård imot skoleklasser 
som et ledd i 4. klassenes opplæring om 
bronsealder. De får undervisning i 
bronsealderhuset, og med Gunvor som 
engasjert guide og lærer er de med på en 
tur opp til gravrøysen og til en 
steinalderboplass som ligger like ved.  
Etter endt tur i skogen tas barna med 
tilbake til bronsealderhuset hvor de får 
”bronsealdermat”. 
 

  
Gunvor som engasjert lærer ved bronsealderrøysa, 
sammen med en 4.klasse fra Spikkestad. 
 
I tillegg til at alle skoler i nærområdet får 
dette tilbudet, har Sønsteby besøk fra 
skoler som ligger innenfor en radius på ca 
en times busstur. Slik sett blir det mange 
barn som får denne unike muligheten til å 
lære om bronsealder og hvordan våre 
forfedre levde i et autentisk opplegg. 
 
Knut Nelson døde så alt for tidlig i 2007, 
og i tillegg til alle andre aktiviteter driver 
Gunvor i dag også gården, og får til tider 
hjelp av sønnene Jens, Sigurd og Magnus.  
Svelvik kommune leier i dag lokalene til 
Sønsteby Barnehage og driver barnehage 
07/08 for å tilby 100% barnehagedekning 
fram til utvidelsen av Ebbestad barnehage 
og ny større på Støa i Nesbygda står klar 
innen kort tid. 
 

 
Knut Nelson med sønnen Sigurd på båttur 
 
Vår historievandring i 2008 skal følge 
samme rute som skoleklassene går, frem til 
”Hole berget” som er den gamle 
steinalderboplassen på gården.  
 
Den gamle bygdeveien 
Fra tunet på Sønsteby går vi vestover, på 
oversiden av Finnås, og kommer etter få 
meter inn på den traseen hvor den gamle 
bygdeveien gikk. 
Før Svelvikveien kom i 1878, var det ingen 
sammenhengende vei langs fjorden 
mellom Drammen og Svelvik. Fjorden var 
imidlertid den viktigste ferdselsåren, med 
båt om sommeren og med hest og slede på 
isen om vinteren. Den gamle bygdeveien 
var veien som gikk fra gård til gård, og var 
aldri anlagt med tanke på transport, men 
tok vare på det sosiale samkvemmet i 
bygda gårdene imellom i.  
Bygdeveien fra Sønsteby og sydover mot 
Svelvik er en slik vei mellom to gårder, 
Sønsteby på Hella og nabogården Juve i 
dagens Svelvik, tidligere Strømm.  
Den delen som ligger nærmest Sønsteby 
bærer preg av å være brukt som traktorvei, 
men på flere steder ligger ennå hulveien 
fullt synlige i terrenget. Et sted går den i 
flere parallelle traseer bare med 2-3 meters 
mellomrom, trolig fordi disse partiene i 
perioder med mye nedbør, eller på vår og 
høst, har vært gjørmete og vanskelige å 
passere. 
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Del av den gamle bygdeveien. 
 
Ut i fra bredde, og på enkelte steder 
stigning, kan man imidlertid slutte at det 
neppe har vært kjørt med vogn her, trolig 
har det vært en sledevei på vinteren og 
ellers gang og ridevei. 
   

  
Skoleklasse på vei opp hulveien. 
 
Gravrøys 
Et kvarters gange fra Sønsteby kommer vi 
frem på toppen av det som tidligere ble 
kalt Leirvikjordet. Det er vanskelig å se at 
dette engang har vært et stort jorde som 
gikk helt ned til fjorden like nord for 
Leirvik. Jordene er plantet til i to 
omganger, det øvre med furu, og det nedre 
noe senere med gran. 
Her er det at bronsealderrøysa ligger, med 
utsikt over fjorden, det var i alle fall det 
tidligere før det vokste til. Vi skal også 
huske på at strandlinjen gikk ca 17 m 
høyere i bronsealderen enn den gjør i dag, 
så mye har landet hevet seg, og det hever 
seg fremdeles. 

Hvem er det så som ligger i haug her, ikke 
godt å si, men det var nok en småkonge 
eller kanskje en lokal dronning, vanlig folk 
ble ikke gjort stas på med egen haug. 
 

 
Gravrøysa er ikke av de største, men kan like fullt skjule 
en konge, en dronning eller kanskje begge deler. 
 
Røysa har trolig ikke vært åpnet av 
gravrøvere, da hadde den vært innsunket 
på toppen, gravrøvere brydde seg ikke om 
å lukke pent etter seg. Røysa er lagt på et 
sted hvor det har vært sikt til Hovet på 
Hurum, som var et hellig sted i bronse- 
alderen.  
Det har ikke vært gjort noen arkeologiske 
undersøkelser av haugen, og for alt vi vet 
kan det være store skatter gjemt i den. 
 
Hole berget 
Bare et par hundre meter lenger syd på den 
gamle bygdeveien ligger Hole berget. Et 
fjelloverheng danner en grunn hule med en 
dyp dal nedenfor. Her har det beviselig 
vært en boplass i steinalderen, på et 
tidspunkt da fjorden sto så høyt at den 
trolig fylte dalen nedenfor. 
Det er gjort utgravinger nedenfor 
boplassen i det som var avfallsdyngen for 
boplassen, i disse fant man flintsteiner som 
var bearbeidet, og funn av skjell i dyngen 
viser at skjell sto på menyen  til stein- 
aldermenneskene. 
Flint finnes ikke i Norge, noe som betyr at 
det allerede i steinalderen var kontakt til 
Danmark og kontinentet.  
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En steinaldermann tar en hvil i Hole berget 
 
Den gamle bygdeveien fortsetter forbi 
Hole berget og sydover, opp noen meget 
bratte kleiver til ovenfor pukkverket før 
den fortsetter til Juve. Vi skal imidlertid 
snu og gå nedover Leirvikjordet mot 
fjorden og bruk nr 2 Leirvik. 
 
 

 
En klasse på besøk i Hole berget 
 
Som nevnt tidligere er jordet plantet til 
både med furu og gran slik at jordet er blitt 
til skog, men som det fremgår av bildet 
over Leirvik fra 1973 var jordet dengang 
fremdeles åpent. 
 
Den trange dype dalen som man etter hvert 
får på høyre side er fredet på grunn av 
biotopens artsmangfold. 
 
Øverst på dette jordet skal det visstnok 
være at tømmermannen Knud Syvertsen 
fra Hallingdal i 1848 står oppført som 
bygsler, ”for levetiden”. Dette er det 
nærmeste en kommer husmenn under 
Sønsteby. I folketellingen av 1865 står han 

oppført med 2 kuer. Han dyrket visstnok 
poteter på parsellen han bygslet. 
 
Bruk nr 2. Leirvik 
 

 
Leirvik 1973 
 
I 1859 solgte Johan Andersen på Sønsteby 
den sydligste delen av Sønsteby, kalt 
Leirvik til snekker Andreas Finsen fra 
Strømm. Senere, i 1885 kjøpte han til nok 
et stykke av Sønsteby. Sønnen, Fredrik 
Finsen og hustru Torine solgte i 1908 til 
sin eldste sønn Jørgen Finsen. I 1911 
solgte han videre til Hans Bertrand 
Mathiesen fra Svelvik. I 1920 selger han 
videre til båtbygger Mikal Danielsen fra 
Nordland. I 1934 solgt på auksjon til 
Norman Kristiansen og Gunhild Aasheim 
for 10500 kr. I 1935 fra Norman 
Kristiansen , den parten han eide , til 
Gunhild Aasheim for 3000 kr. 
På det tidspunktet var det ca 30 mål dyrket 
mark, og 30 mål skog. 
Gunhild Aasheim drev bruket alene, bare 
med litt innleiet hjelp i slåtten. 
Hun drev med fruktdyrking og hadde dyr  
på gården.  

 
Frittgående høner i hagen på Leirvik  
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For å spe på økonomien leide hun ut både 
framhus og bryggerhus til sommergjester i 
sommersesongen, og bodde selv på låven. 
Dette var for øvrig noe som var ganske 
vanlig spesielt for de brukene som lå til 
fjorden i Nesbygda. 
 
I 1952 overtok Torbjørn Ruud bruket, men 
hadde det bare et år før han i 1953 solgte 
til Ole Kristiansen og kona Anna. 
De fortsatte med fruktdyrking og dyrehold. 
Frukten ble solgt på torget i Drammen. 
Alle jordene ble slått med ljå, og spavendt 
for hånd for dyrking av bær og setting av 
poteter. Bare en sjelden gang ble det lånt 
hest for å gjøre gårdsarbeid. 
I 1934 fikk familien Aasen fra Mjøndalen 
bygge hytte på eiendommen. Hytta ligger 
helt i syd på eiendommen mot grensen til 
Juve, med utsikt over fjorden. Familien 
Aasen brukte den i 3 generasjoner, i dag 
står den imidlertid ubrukt.  

Utsikt fra Leirvik mot fjorden en vinterdag  
 
Det opprinnelige framhuset er tømret i en 
etasje, og har vært påbygget 2 ganger. I 
1959 ble det bygget på med 2. etasje, og 
slik fremstår det i dag. 
I 1960 årene ble riksvei 319, Svelvikveien 
bygget ny, og denne tok en stor del av 
strandområdet.   
Det var dyrehold på gården frem til en 
gang på 60 tallet da det tok slutt her som 
på mange andre gårder i bygda. 
Samtidig ble de øvre jordene mot skogen 
plantet til med gran. 
 

 
Leirvik sett fra riksveien, det gamle framhuset til venstre, 
det nye huset til høyre, mønet på låven skimtes midt på 
bildet. 
 
I 1968 overtok Ole Næss Christiansen 
bruket, han bygget nytt hus til seg og kona 
Marit, på det som betegnes som bruks  
nr. 4. 
I 2002 overtok deres sønn Ingar 
Christiansen og Ann Kristin Halvorsen 
bruk nr 2 og 3.  
 
Langs riksveien tilbake til bruk nr.1 
Like nord for Leirvik, på nedsiden av veien 
ligger Kuskjæret, en idyllisk odde som 
tilhører Sønsteby. 
 

 
Kuskjæret en populær utfluktsplass 
 
Den ”nye” Svelvikveien ble bygget på 60 
tallet, det som er igjen av den gamle som 
var langt mer svingete og smal, er i dag 
brukt som raste og parkeringsplasser langs 
fjorden. Turen tilbake til Sønsteby må gå 
delvis på riksveien som til tider kan ha stor 
trafikk, så vi benytter det som er igjen av 
den gamle veien så langt dette er mulig. 
Den første avstikkeren på den gamle veien 
er ut mot fjorden til plassen som er omtalt 
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tidligere som Sønstebylund. Etter at vi har 
passert denne plassen krysser vi veien og 
må følge den nye riksveien i ca. 100 m før 
vi igjen kommer inn på den gamle 
riksveien som vi nå kan følge hele veien 
tilbake til Sønsteby 
Her passerer vi Mobo på venstre side og 
det som tidligere var gartnerboligen på 
høyre. 
Vi passerer også en bekk, og det var oppe i 
denne bekken at Finn Nelson en gang på 
50 eller 60 tallet anla en fiskedam. Det var 
populært i en periode å anlegge 
fiskedammer som folk kunne hente 
selvfisket ørret i til en på forhånd fastsatt 
kilopris. 
Om det var dette som var hensikten med 
dammen, eller om det kun var til privat 
bruk vites ikke, men dammen sprang lekk 
og ble visstnok ikke forsøkt satt i stand 
igjen. 
 
Vi fortsetter turen tilbake til Sønsteby og et 
besøk i Bronsealderhuset. 
 

 
  
 
 

Nesbygda Historielag takker alle som 
har deltatt i prosessen for å få til denne 

vandringen. 
 

I komiteen har følgende personer 
bidratt: 

 
Gunvor Nelson 

Grete Tveit 
Marit Christiansen 
Robert Grepperud 

Andreas Støa 
Odd Erik Rolund 

Vidar Olsen 
 

Vi takker også for velvillig utlån av 
bilder fra familien Nelson, Tveit og 

Christiansen. 
 

Øvrige kilder. 
 

Strømms historie 
WWW.sonstebygard.no  

Drammens Tidende.  


