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Skjæring og lasting av is på Drammensfjorden 

Syversvolden fjordrestaurant etter at  verandaen ble bygget inn.

Vestby, eller Seterdalen som er det mest kjente navnet. Gruvene ligger inne i 
dalen til venstre i bildet.
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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 tar vare på 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, 
 et skolestevne på gamle Havnevik skole og en heldags 

 tur på ”skauen” innenfor gårdene. 
 Etter starten i 1995 har vi stort sett dekket hele bygda med 

historievandringer, men dette har vist seg å være så 
populære arrangementer at vi har begynt på en ny runde. 

 Nye innbyggere er kommet til siden 
starten, og de oppvoksende generasjonene begynner 

også å fatte interesse for sin egen lokalhistorie. 
I år er vi kommet til gården Hannevik lille, gården hvor  
hovedbruket er blitt borte som gård og har måttet vike  

for skole og boligbygging, men som er proppfull  
av historie. 

 
 Vi oppfordrer alle interesserte til å støtte 

foreningen med et medlemskap, uten støtte fra 
bygdefolket er det ikke mulig å drive en slik forening. 

 
Vi ønsker også alle velkommen til et besøk på 

 foreningens hjemmeside, 
www.nesbygdahistorielag.no 

 
God vandring! 

 
Hilsen styret. 
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MATRIKKELGÅRDEN HANNEVIK LILLE, NR. 34 
 

Utsikt over Jordfallbukta fra Nesodden. Hannevik lille begynner innerst i bukta midt på bildet, og grenser i vest mot 
Stomperud. 

 
Hannevik lille G. nr. 34.  
Det er usikkert hva navnet Hannevik 
kommer fra, men i Strømms historie 
nevnes det at navnet muligens kommer av 
fuglenavnet hane. Gårdsnavnet er blant de 
yngre i bygda. Navnet Havnevik er en 
avledning av gårdsnavnet og har altså 
ingenting med havn i en vik å gjøre. 
På ”bygdedialekt” brukes ofte uttalen 
”Hannvik”, som jo er nærmere det gamle 
gårdsnavnet. 
Imidlertid brukes navnet Hannevik lille 
ikke til daglig, de forskjellige brukene 
betegnes under sine egne navn, og bruk nr. 
10 som var den gjenværende delen av 
hovedbruket og som i dag er borte som 
gård, gikk under navnet Tangen gård. 
Gården, som i eldre tid også er blitt 
benevnt Hannevik nordre, strekker seg 
langs fjorden fra Jordfallbekken i syd. 
hvor den grenser til Hannevik store, og 
nordover til den ved Syversvolden støter 
til Stomperud ved en bekk som har vært 
kalt «Gartnerbekken». Innmarken ligger 
noe spredt og i til dels kupert lende på  

 
sterkt sandblandet grunn. Skogen strekker  
seg i vest inn til kommunegrensa i Røysjø. 
Det vesentligste av skogen ble fraskilt 
gården i 1906. 
 
ØDEGÅRD 
Hannevik lille hører til de gårdene som ble 
lagt ned etter svartedauen og etterfølgende 
depresjonsperiode, men må være kommet i 
hevd igjen senest i1587. Forekommer 
deretter ikke i kildene før den ble ført inn i 
matrikkelen 1667. Gården ble en tid brukt 
sammen med Hannevik store og Nordby.  
I gammel tid var Tangen og Jordfallet 
husmannsplasser til gården, senere Sletten 
og Seterdalen samt plassen Vælven, 
(Skjønvik) Bakken m. v. Alle disse er i 
dag skilt ut som selvstendige eiendommer.  
 
 
EIERE 
1587 eides gården av Jon Nilsen. 
Tordenstjerne på Gullaug i Lier. 1667 av 
fru Magdalene på Gullaug, enke etter Jon 
Auensen. I 1694 solgte Auen Jonsen 
gården med to husmannsplasser til 
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Drammensborgeren Nils Pedersen Bache 
og Nils Madsen Norup, halvparten hver. 
Men allerede året etter i 1695. kom Hanne 
vik lille med plassene ved makeskifte til 
en bygdas mann, Ole Evensen Hannevik. 
Bache og Norup fikk i stedet Ole Evensens 
gård Jordbrek i Skoger og part i Knem 
søndre som Oles hustru Lis Christoffers- 
datter, hadde arvet etter foreldrene på 
Jordbrek. Deretter var Hannevik lille 
selveie. 
 
Opprinnelsen til navnet er usikkert. I 
Strømms Historie antydes det at navnet 
kan komme fra hane, som i orrhane eller 
hanen i hønsegården. Men det er altså 
usikkert. 
Som nevnt tidligere brukes ikke navnet 
Hannevik i daglig tale lenger, det har fått 
en modernisert form i Havnevik, avledet 
av Hannevik og har ingen ting med havn å 
gjøre. På ”bygdedialekt” sier man ofte 
”Hannvik”, som er nærmere det 
opprinnelige navnet. 
 

 
Tangen gård, bilde tatt fra oversiden like før eller under 
krigen. Stabburet som sees til venstre i bildet står i dag 
på speidersletta. 
 
BRUKERE 
Den tidligere nevnte Tordenstjerne på 
Gullaug i Lier bodde trolig aldri på 
gården. Eierne hadde i sin tid husmenn 
som arbeidsfolk på gården.  
I 1666 er disse tre nevnt: 
 
Lars Trulsen, Gunder Tangen og Jens 
Larsen. Den første kjente selveieren her. 
Ole Evensen Hannevik var eier både av 
Nordby og Hannevik store, og bosatte seg 

der, slik at han heller ikke bodde på 
Hannevik lille.  
I 1699 solgte han Hannevik lille for 250 
dlr, til sin svigersønn, Hans Markussen fra 
Landfall i Lier. g. m. Oles eldste datter. 
Anne Olsdatter. Etter svigerfarens død i 
1708 overtok Hans også Hannevik store og 
Nordby.  Ved Hans Markussens død 1730 
ble Hannevik lille overtatt av hans sviger-
sønn, lensmann i Strømm, Michel 
Johansen Loug fra Akerholt i Hoff, g. m. 
Karen Hansdatter.   
  
Han var både lensmann og bonde, så han 
hadde bruk for mye penger for å kunne 
leve på en for han anstendig fot. Derfor 
skaffet han seg en tillatelse til å drive 
skysskafferi og bevertning av folk med 
både vått og tørt. Han hadde imidlertid en 
plagsom konkurrent i Christen Olsen som 
drev Svversvolden, visstnok ulovelig. Det 
endte med at lensmann Loug overtok 
Syversvolden. Da skulle alt ligge til rette 
for en lykkelig slutt, Han fikk imidlertid 
ikke mye glede av det da han gikk hen å 
døde like etterpå.  
Syversvolden fikk forresten vertshus- 
bevilling med ”Grevelige privilegier” i 
1784. 
 
I den perioden det var vertshusdrift skjedde 
det sikkert litt av hvert. Det fortelles at i et 
bryllup fikk en av gjestene spjæret sin 
livkjole helt opptil nakken, sikkert under 
påvirkning av en eller flere "kolekvintere."   
 
Enken etter lensmann Loug, Karen, satt i 
uskiftet bo til 1765, da skifte etter mannen 
ble holdt; boets netto var 80 dlr. Sønnen 
Johannes Michelsen Loug. Gift med Karen 
Rasmusdatter, overtok gården. Han ble 
heller ikke gammel, og døde allerede i 
1772. Enken Karen Rasmusdatter giftet seg 
for annen gang med Jon Olsen, som 1784 
fikk bevilling til å drive gjestgiveri på 
Syversvolden, men, tro det eller ei han ble 
heller ikke gammel og druknet på fjorden 
sammen med seks andre i 1792, 40 år 
gammel. 
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Enken satt i år 1800 fremdeles som eier og 
bruker as gården. men hadde året etter 
overlatt bruken til Torger Torkildsen og 
hun døde 1802, 65 år. I 1829 døde 
daværende eier av Hannevik lille Jørgen 
Brodersen bare 33 år gammel, og nok en 
gang satt det en enke på gården. Hun, 
Andrea Andersdatter giftet seg annen gang 
med Anders Haagensen. Han spilte en 
betydelig rolle i bygda i det kommunale 
selvstyres første tid.  
 
Anders Haagensen 
Han overtok nå gården og han må ha kostet 
på den atskillig. Ved takster i 1840 -43 
forlangt av Haagensen, ble jordveien alene 
taksert for 1500 dlr., skogen for 1800 dlr, 
og husene for 1600 dlr. Haagensen hadde 
da bygd bl. a. ny hovedbygning, den 
samme som sto der til den brant på 1960 
tallet.   
 

  
Anders Haagensen 
 
Anders Haagensen var en driftig mann i 
tillegg til at han bygde den nye hoved- 
bygningen, som blant annet fikk innlagt 
springvann, noe som nok ikke var vanlig 
midt på 1800 tallet, han rustet også opp 
resten av gårdens hus.  
 
Som nevn i innledningen strakk gårdens 
skog seg helt inn til Røysjø, og for best 

mulig å få benyttet denne skogen satte 
Anders Haagensen opp en sag i bekken 
mellom Nordre Øksnevann og Røysjø.  
Han fikk grunneieren, Peder Auensen 
Helgeruds tillatelse til å demme opp de to 
Øksnevannene for å få mer driftsvann for 
saga. Demningene som ble bygget kan 
fremdeles sees i terrenget. 
Saga han bygget var ikke noe småtteri, i en 
takst og beskrivelse fra 1855 står følgende:  
 
Sagbygningen var 33,5 alen lang, 11 alen 
bred og 9,5 alen høy, taksten var på 300 
daler. Blant inventaret nevnes vannhjul,  
2 saggrinder, 12 sagblad a 6 daler stykket 
og 2 skjærebenker. Takst for inventaret, 
350 daler. 

Oppriss av prinsippet med en oppgangssag, disse sto det 
mange av rundt i landet på 16-, 17- og 1800 tallet. 
 

Muren som ble bygget mellom det nordre Øksnavannet 
og Røysjø synes ennå godt i terrenget. 
 
Saga ble altså samlet taksert til 650 daler, 
en meget stor sum på midten av 1800 
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tallet, man kunne kjøpe seg en hel gård for 
en slik sum. Anlegget må ha ruvet godt i 
terrenget. 
Når det ikke lenger var bruk for saga ble 
den flyttet til bekken mellom Røysjø og 
Langevannet, og var da ikke i Anders 
Haagensens eie lengre. 
 
Anders Haagensen drev også som skips- 
reder, dette vet vi lite om, men midt på 
1800 tallet ble det bygget ei skute i Jord- 
fallbukta, og man skal ikke se bort fra at 
han hadde en finger med i spillet her. 
Anders Haagensen var med i Svelviks 
første formannskap fra 1837 og var  
ordfører, først 1846-47 og senere 54-57.  
 
Men det meste har imidlertid en ende, så 
også for Anders Haagensen, han gapte 
trolig over for mye, og i 1860 måtte han 
melde oppbud som det heter, og eien- 
dommen ble solgt på tvangsauksjon for 
4200 daler. 
Gården vandret imidlertid videre på 
forskjellige hender. 
 
Magasinodden. 
Under kriseåra 1807- 14 (Napoleons- 
krigene) ble et kornmagasin for å sikre 
såkornreserver opprettet. Det lå nede ved 

fjorden på den plassen som i ettertid har 
fått navnet Magasinodden, og i dag er en 
del av fjordparken. Greven av Jarlsberg 
skjenket grunnbeholdningen av korn. 
Magasinet ble avviklet omkring 1850 og 
kapitalen delvis brukt i veiprosjektering, 
og delvis satt inn som grunnkapital i det 
som seinere ble Svelvik og Strømm 
Sparebank. 
For å få legge ned kornmagasinet måtte 
man ha tillatelse, og søknaden om dette ble 
sendt inn 22. febr 1854. Et bilde av en del 
av denne søknaden finnes nederst på siden 
med underskrifter av Nesbygdas bønder. 
Her finner vi Anders Haagensens under- 
skrift sammen med mange andre nesbygda- 
navn, s.s Nordby, Nøsterud, Ness, Gjerrud, 
Sønsteby og flere stk. Hannevik. 
 
Anders Haagensen hadde allerede i 1854 
solgt unna bruket Syversvolden, og etter 
konkursen solgte flere av de nye eierne 
unna eiendommer. På et tidspunkt ble 
mesteparten av skogen solgt. Men senere 
kjøpt tilbake, ved en ny konkurs ble 
skogen igjen solgt ut, og i en periode 
bodde det ingen eier på Hannevik lille, 
gården hadde heller ingen bruker, bare 2 
husmenn.  
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I 1903 ble den gjenværende delen av 
hovedbruket uten skogen skilt ut som et 
eget bruk og fikk br. nr. 10. 
Etter at først låven og deretter innhuset 
brant tidlig på 1960 tallet tok Strømm 
kommune over en stor del av eiendommen 
som tomt til Tangen skole som ble bygget 
på deler av det som tidligere var hagen til 
Tangen gård. 
 
Salta 
Dette var et jorde som tilhørte bruk nr. 10, 
det er usikkert hva navnet kommer av, 
noen mener at dette har forbindelse med 
produksjonen av is i isdammene som ligger 
lenger opp i terrenget. Dette var en stor 
aktivitet i området på slutten av 1800 
årene. Det lå flere slike isdammer på Lille 
Hanneviks grunn.  
I dag er Salta Tangen skole og nordbygdas 
idrettsplass som på vinteren blir islagt til 
skøytebane. 
 
TANGEN GÅRD 
Bruk nr. 10 som var den gjenværende 
delen av hovedbruket, inntil, som nevnt 
over, både låve og innhus ble borte i 
brann, ble kalt Tangen gård. Nedenfor 
status for Tangen gård like etter krigen.  
(tekst fra Strømms Historie) 
 
BRUK NR. 10, Tangen. Dette er, som 
nevnt under bruk 1, den gjenværende 
delen av hovedbruket, vesentlig jordveien 
som i 1903 ble skilt ut som et særskilt 
bruk. Det ble 1903 for 13 000 kr. overtatt 
av Hagbart Jørgensen Helgerud. Solgte 
1912 for 22 500 kr. til Nils A. Skarra. 
1916 for 28 500 kr. til Sjur Hanevik fra 
Sogn. 1922 for 31 000 kr. til Hans E. 
Hellum. 1941 for 52 000 kr. til fru Nini 
Stang. 1946 for 50 000 kr. til fru Gerd 
Christine Tandberg, g. m. Harald 
Tandberg. 
Av eiendommens grunn er fra ca. 1920 
bygslet eller solgt tomter til en mengde 
hytter. Videre ble 1950 frasolgt jordarealet 
«Storvenna», ca. 45 mål med en del skog 
for 18 000 kr. til Leif Johnsrud på 
Stomperud. Dyrket jord tilbake ca. 40 mål, 

skog 250 mål, 2 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 
2 griser. 
Også etter at Tandberg overtok i 1946 ble 
det fradelt tomter i det området som kalles 
Tangenhavna. Først i det vesentlige hytte- 
tomter, men etter hvert har Tangenhavna 
utviklet seg til et moderne boligområde av 
høy standard. 
 
ISDAMMER 
Omkring 1870 ble det gode penger i 
iseksport fra Norge, vanligvis til konti- 
nentet og England. Den engelske adel og 
annet fint folk har nok hatt is fra Strømm i 
drinkene sine, men størst behov for is var 
det nok i forbindelse med kjøling av  
forskjellige typer matvarer og fersk fisk.  
 
Isdammen som ligger her oppe ved 
Elvestad, ligger igjen som et vel bevart 
minne om denne tida. Det var minst 2 
dammer til i dette anlegget den såkalte 
Syversvolldammen som i dag ligger som 
en synlig ruin, etter at den ble tatt av 
flommen. Også oppe i enden av 
Raumyrdalen skal det ha ligget en stor 
dam, med demning bygget av jord og 
tømmer.  

 
Restene av Syversvolldammen som ble tatt av flom. 
 
Isen måtte stelles og det ble arbeid av det. 
Den måtte feies og holdes rein, det måtte 
være skikkelig stålis om man skulle oppnå 
den rette prisen. Så skulle den skjæres ut i 
passelige blokker og den skulle transport- 
eres ned og lastes inn i båtene som tok den 
til det endelige bestemmelsesstedet. 
Da anlegget var på det største skal det ha 
gått ei renne fra ishuset og ned til brygga, 
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slik at man sendte isblokkene i vei og 
utnyttet fallet i terrenget til å sende dem 
rett ombord. I sesongen gikk arbeidet 
døgnet rundt, og det fortaltes at folk i 
nabolaget kunne skyte en hvit pil etter 
nattesøvnen. Arbeidet skulle gå unna, og 
det var kanskje litt dårlig kommunikasjon 
mellom de oppe og de ombord som var 
årsaken til at en brigg fikk så mye is at den 
gikk til bunns utenfor molbakken. Rester 
skal visstnok kunne påvises den dag i dag. 
Istrafikken fikk ofte et preg av gambling 
over seg, gamle skuter, og galmannsseilas 

  
Isskjæring i fint vær, spesialsager var utviklet til dette 
arbeidet. 
 
for a komme fort fram. Jo fortere frem 
desto mer is å levere. Det ble faktisk seilt 
med is til New York, og til Italia. I verket 
Norge på havet påstås det at det kom en båt 
til Rio De Janeiro med is fra Norge. 
Årsaken var selvfølgelig penger, det var 
om å gjøre at man kom frem med så mye is 
som mulig, for prisen var høy. I England 
fikk man 18 kr tonnet for god is, det var 
mer enn hva man på samme tid måtte 
betale for sukker i England 
 
Iseksporten var ikke spesiell for vårt 
område. Det var et enormt marked i 
Europa, det moderne kjøleskapet var ennå 
ikke oppfunnet og for å holde mat og annet 
som trengte kjølig oppbevaring kaldt, 
brukte man isskap, godt isolerte skap hvor 
isblokker holdt temperaturen nede. De 

smeltet jo, og det var et enormt behov for 
is, det var nok ikke isbiter til drinkene som 
skapte det største behovet.   
Til og med på Drammensfjorden ble det 
skåret is og eksportert. Fjorden var vel 
kanskje renere på den tiden, dette var vel 
før alle hadde kloakk som gikk i elva, og 
treforedlingsindustrien var vel heller ikke 
så stor at den forurenset veldig mye. 

  
Isskjæring og lasting av blokker på Drammensfjorden. 
 
 

 
En annonse for et isskap fra rundt forrige århundreskifte. 
Legg merke til setningen på toppen, ”Ved inlægning av 
Isen må Døren aabnes”.Dette var nok en meget teknisk 
innretning.Prisen kr 100 var nok ikke noe den 
”allminnelige husholdning” hadde råd til.  
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I fjorden er det jo brakkvann, men saltet 
felles ut ved frysing så det var nok ikke det 
store problemet…….men jeg tror nok ikke 
jeg ville hatt den isen i drinken. 
Den var selvfølgelig like god som kjøle-
element og det var nok det som var hoved- 
bruksområdet.  
Allerede så tidlig som i 1820 årene skal 
engelske skip ha hentet is i Norge for 
eksport, og toppen ble nådd på slutten av 
1890 årene. For mange kommuner var 
iseksport en hovednæringsvei, og f. eks. i 
Nesodden kommune var mer enn 1000 
mennesker engasjert i dette arbeidet. For 
skipsfarten var dette en aktivitet som var 
minst like viktig som trelasteksporten var. 
Aktiviteten holdt liv i gamle skuter, og så 
sent som i 1914 gikk ¼ av iseksporten på 
seilskip. Etter 1900 var gullalderen for 
norsk is over, ny kjøleteknologi tok etter 
hvert over. Imidlertid foregikk det eksport 
av is til fiskeindustrien på vestkysten av 
Sverige helt frem til 1960 årene. 

 
Her ser vi renna hvor isen transporteres om bord i båten 
som er et ganske stort seilskip.  
 

 
Lasting av is om bord i en mer moderne båt, dette er nok 
fra slutten av perioden med iseksport og er ikke fra 
Nesbygda. 
 

BRUK NR. 6 OG 15 Bakken 
Ved branntakst 1858 er eiendommen kalt 
«Plassen Bakken» under Hannevik lille. 
Ole Pedersen eide husene; hovedbygning-
en var da ny, dels av tømmer, dels av 
bindingsverk, og innholdt stue, kammer og 
kjøkken, takst 430 dlr.; uthus med lade og 
fjøs ønsket eieren ikke assurert da. I 1861 
ble plassen selveie, idet skifteforvalteren i 
Anders Haagensens bo solgte for 80 dlr, til 
Ole Pedersens enke, Maren Johanne 
Pedersdatter. I 1865 kjøpte hun til parten 
Roligheten av br. nr. 1 av Helgerud. Solgte 
1889 for 600 dlr, pluss opphold til 
svigersønn, tømmermann Anders 
Andersen Bakken, Som 1889 av Hans 
Taraldsen for 1000 kr. hadde kjøpt en 
parsell av Hannevik lille (br. nr. 6). Videre 
kjøpte han 1924 av Hans Hellum for 4200 
kr. parsellen Salta (br. nr. 15), som senere 
er gått tilbake til Tangen. 1940 solgte 
Bakken eiendommen for 7000 kr. pluss 
husvære til barna: Astrid Bakken, Alf 
Moholt, Harry Moholt, Johannes Moholt 
og Ragnhild Bakken. Av eiendommen er 
bygslet en del hyttetomter. På bruket har 
gjerne vært fødd 1-2 kuer. Anders Bakken 
var snekker, og arbeidet i perioder på 
fabrikken på Tørkop. Han var også en 
habil fiolinspiller. Da foreningen 
Nesbygden Misjonsforening ble stiftet 
11.februar 1911, ble stiftelsesmøtet ble 
holdt i Bakken. På dette møtet ble det 
bestemt at man skulle arbeide for å få 
bygget et eget bedehus i Nesbygda. 
Anders Bakken var aktiv i dette arbeidet 
og huset sto ferdig og ble innviet 1. januar 
1916.  
Anders Bakken døde i 1951. 
I dag eies deler av det opprinnelige bruket   
av Anders Bakkens oldebarn Raymond 
Johansson. 
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BRUK NR. 2, Syversvolden;  
Hele Syversvolden var opprinnelig 1-2 
plasser under Stomperud. Den første mann 
som nevnes her, var Anders Gulliksen 
”Schuldzvolden”. Det var i 1692, og i 
1706 sies plassen å være ”bebygd og 
bebodd”. På Syversvolden bodde i 1730-
årene Christen Olsen, som er den første 
som nevnes som gjestgiver her, riktignok 
uten å ha myndighetenes tillatelse til å 
være det. 

 
Syversvolden restaurant, foto 1950. Svelvikveien gikk 
helt inntil restauranten. Det ble drevet landhandel i 
bygget tvers over veien. 
 
Da lensmann Michel Loug på Hannevik 
lille hadde vanskelig for å klare seg med 
det lensmannsombudet kastet av seg, fikk 
han i 1736 bevilling av greven av Jarlsberg 
til å være gjestgiver samtidig som det ble 
forbudt for Christen Olsen å drive slik 
virksomhet. Trolig var det vanskelig å 
venne folk av med å ta inn på 
Syversvolden, og i 1740 fikk lensmannen 
for 50 daler skjøte på plassen av Even 
Knudsen Stomperud. Etter lensmannens 
død 1752 overtok svigersønnen, Sander 
Jacobsen. g. m. Johanne Miekelsdtr. Loug.   
Sander druknet i fjorden utenfor 
Sandtangen søndag morgen 21. oktober i 
1792 sammen med 6 andre som var med 
ham i båten:  
Anne Kristine Johannesdatter Tangen 25 
år, Siri Hansdatter 30 år. Olene Marie 
Torsdatter Eik 22 år. Jon Olsen Tangen 40 
år. Jørgen Trulsen 21 år. Anders Trulsen 
19 år, alle ble funnet igjen, de siste tre 14 
dager etter ulykken.       
I 1854 gikk Syversvolden over til selveie, 
idet Jens Kristian Larsen kjøpte eien- 

Et bilde fra Syvervolden fra før krigen. 
 
dommen av Anders Haagensen i1857.   
Natten mellom 17. og 18. mai 1860 brant 
alle husene på Syversvolden til grunnen. 
Assuransen var til sammen 1220 daler. 
Nye hus ble straks bygd av Larsen, som 
solgte det hele 1873 for 600 daler, til sønn 
Jørgen Thorvald Jensen. På denne tiden ble 
det  startet opp landhandel i bryggerhuset, 
en virksomhet som deretter ble drevet på 
Syversvolden i mer enn 100 år. 
Han, Jørgen Thorvald Jensen, kjøpte 1879 
Hannevik lille og solgte samtidig 
Syversvolden for 11 200 kr. til Edvard E. 
Grimsrud fra Røyken.  
Opp gjennom årene var det flere eiere som 
alle drev restaurant. På 20-30 tallet ble det 
av daværende eier etablert bakeri i 
bryggerhuset og butikken som var etablert 
der ble flyttet inn i en del av restauranten.   
I 1946 kjøpte Erling og Bergliot 
Hjelmtvedt  Syversvolden og drev stedet 
sammen med Eugen Granberg.  
Tidlig på 50 tallet hadde tida gått fra 
gammeldassen med pissoar i låven. Kjeller 
med plass til toaletter ble sprengt ut under 
hovedhuset. Landhandelen måtte vike for 
nedgang til toalettene, og ble igjen flyttet 
tilbake til bryggerhuset. 
I 1960 brant låven som var stor, 9 x 23 m i 
følge Hjelmtvedt. Han kunne også fortelle 
at når han kjøpte stedet i 1946, var det 
fremdeles båser og forplasser i låven 
sammen med ringer for oppbinding av 
hester utvendig. Et minne fra tiden som 
skysstasjon. 
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Syvervollen slik mange av oss husker den fra tiden like 
etter krigen. 
 
Restauranten ble i 1971 solgt til Jan Erik 
Larsen. Den brant ned til grunnen i 1974. 
Med dette avsluttet en flere hundre år 
gammel tradisjon med skjenkested og 
restaurant på Syversvolden. 
Butikkdriften skulle imidlertid drives på 
stedet i ennå noen år. Hjelmtvedt bygde 
nytt bolighus like nord for restauranten 
med butikk i 1.etg. Her drev han butikk til 
den ble lagt ned på 1990 tallet. 
 
 
HAMMERØS VEI 
(Utdrag av Audun Knappens artikkel i Fremtiden i 
1985.) 
 
Det er mer et unntak enn en regel at 
hytteeiere får veier oppkalt etter seg.   
Når dette likevel har skjedd her, må 
omstendighetene ha vært ganske spesielle. 
Så spesielle omstendigheter mente enkelte 
oppsittere i Nesbygda at de var til stede da 
kommunen skulle navnsette denne veien. 
Etter litt fram og tilbake fikk den navnet 
«Hammerøs vei». En fin gest ovenfor en 
tragisk skjebne som de aller fleste i 
Nesbygda ikke kjenner. Men skjebnen fins 
der i historien som et vitnesbyrd om en tid 
mer dramatisk og brutal enn vår.  
Det var en hytteeier, Petter Hammerø, som 
før krigen fikk anlagt bilvei helt opp til sin 
hytte. I dag er den øverste del en gjen- 
grodd spasersti. 
Petter Albert Hammerø var født i 1892. 
Han ble utdannet som ingeniør ved NTH, 
og fram til krigen ansatt i bilfirmaet Bertel 
0. Steen. Derfor kjørte han bil på et 
tidspunkt da bil ikke var allemannseie. 
Med bil gikk det greit å komme til 
Syversvolden fra Oslo.  

Sigrid Rennes var født 1893. De to giftet 
seg i1915. Omkring 1936 kjøpte ekteparet 
hytteeiendommen «Eikelund» av gullsmed 
Enok Knutsen i Drammen, som i sin tid 
hadde kjøpt den av Christian Jensen, den 
senere innehaver av Delikat Fabrikker. Det 
var han som bygde hytta. 
 

Hammerøs hytte, foto fra 1985, (Foto Audun 
Knappen) 
 
 

Astrid Trolsrud på toppen av Hammerøs vei. Det 
var hun som i sin tid tok initiativet til at veien 
skulle få navn etter familien Hammerø. 
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Da Norge i 
1940 ble 
okkupert av 
tyskerne ble 
Hammerø 
sekretær for 
luftvernsjefen 
i Oslo. Han 
fikk tilgang til 
informasjon 
som gjorde at 
han tidlig kom 
med i illegalt 
arbeide. Han 
drev med 
hemmelig sen-  

der og transport av flyktninger til Sverige. 
Han skaffet viktige opplysninger for 
etterretnings- tjenesten, falske pass, 
legitimasjonspapirer osv. Allerede 5. mai 
1941 ble han arrestert og satt på Grini til 
januar 1943. Da han slapp ut igjen ble han 
overvåket av SIPO, (det tyske 
sikkerhetspolitiet). 
Et par ganger skal politiet ha vært på 
Syvertsvollen for å ta ham. Den ene gangen 
var han ikke til stede, og de malte derfor et 
hakekors på et hagebord utenfor hytte- 
veggen før stedet ble forlatt. Hammerø fikk 
råd om å dra til Sverige. Likevel foretrakk 
han å bli værende i landet av hensyn til 
hustruen. På hytta her skal han ha gjemt 
flyktninger som ventet på å komme over til 
Sverige. 
Petter Hammerø ble arrestert her på hytta si 
15. juli 1944 angitt av en ung nazist som var 
venn av Hammerøs sønn. 
Etter dette satte Gestapo opp en felle for 
også å arrestere Sigrid Hammerø. Hun var 
på hytta og fikk et telegram som angivelig 
var fra mannen. Hun ble bedt om å ordne 
seg for å dra over til Sverige, og komme til 
Oslo. Hun gjorde dette, men da toget stoppet 
på Vestbanestasjonen ventet Gestapo på 
henne, hun ble arrestert og kjørt til Viktoria 
terrasse som var Gestapos hovedkvarter i 
Norge. Der etter ble hun kjørt til Grini hvor 
hun ble henrettet samme dag, 21. juli 1944. 
Petter Hammerø var underlagt forhør og 
tortur, og om han noen gang fikk vite at 

hustruen var henrettet vites ikke. I 
september 1944 ble han ført til Trandum, 
hvor også han ble henrettet den 5. 
september. 
En fyldigere beretning om den tragiske 
skjebnen til ekteparet Hammerø finnes å lese 
på vår hjemmeside, 
www.nesbygdahistorielag.no 
 
 
  

Hammerøs hytte slik den ser ut i dag. Den har ikke 
vært i bruk på mange år, og bærer preg av kraftig  
forfall. 
 
BRUK NR. 8, Elvestad. (Isdammen) 
Solgt 1894 fra Hans Taraldsens konkursbo 
(med br. nr. 10, Isdammen av Stomperud) 
for 900 kr. til Gustav M. Olsen. Senere eier 
Hjalmar Eriksen, deretter Ellen Kristiansen 
med hennes to barn, sønnen Hans Einar og 
datteren Gyda. I dag eies Elvestad av Leif 
og Gunhild Johansen. 
Strømms Historie nevner ikke Elvestad før 
det ovennevnte salget i 1894. Trolig har 
denne eiendommen vært en plass som ble 
opparbeidet i forbindelse med byggingen 
av Isdammen. De opprinnelige husene var 
meget dårlige, og det ble bygget nytt 
våningshus på 50 tallet. 
 

 
Isdammen, en liten idyll 

Petter Albert Hammerø 
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SPEIDERSLETTA 
Her har speiderne i Nesbygda hatt sitt 
tilhold gjennom mange år. Speiderhytta er 
opprinnelig det gamle stabburet på Tangen 
gård, og kan sees på det gamle bildet av 
gården på side 4 foran i heftet. Etter at 
resten av husene på gården ble borte i 
brann på 60- tallet, skjenket Anna og Helle 
Tandberg stabburet til speiderne som så 
flyttet det dit det nå står. 
For tiden er det liten aktivitet i 
speiderforeningen i Nesbygda, men hytta 
tilhører fremdeles speiderbevegelsen.  
 

 
Speiderhytta på speidersletta er opprinnelig det 
gamle stabburet på Tangen gård. 
 
BRUK NR. 11, Sletten. Ligger et kort 
stykke oppe i høyden sydvest for 
hovedbruket (Tangen Gård) og har dels 
vært bygslet plass, dels husmannsplass.  
Solgt 1907 av Hannevik lilles daværende 
eier, Hagbart J. Helgerud, for 3000 kr. til 
Andreas Larsen. 1915 for 3400 kr. til Tor 
S. Hagen. 1920 for 4000 kr. til Even 
Stenberg. 1924 for 8000 kr. til Haakon 
Andersen. 1931 for 6200 kr. til svigersønn 
Sigurd Johansen f. 1906, sønn av Hans og 
Elevine Johansen i Jordfallbukta, g. m. 
Elisabeth Andersen. På 50 tallet hadde 
plassen 15 mål dyrket jord, havn på 15-20 
mål, 2 hester, ku og ungdyr, gris, 30 høns. 
Noe frukt-, bær- og grønnsakdyrking. 
 
Sigurd Johansen var i mange år veivokter i 
Nesbygda, (Sigurd Veivokter), etter at han 
overdro Sletta til sønnen Harald Johansen 
flyttet han tilbake til barndomshjemmet i  
 

 
 

 Sletta midt på forrige århundre med veien videre til 
Seterdalen. 
 
Jordfallbukta hvor han i dag har fått en 
vei, Sigurd Veivokters vei, oppkalt etter 
seg. Harald Johansen drev et gartneri på 
plassen. Sletta eies fremdeles av 
etterkommerne til Sigurd Johansen. 
Det kan også nevnes at huset som står på 
Jordfallet Gamle, (huset til Odd Erik 
Rolund og Aud Moss) opprinnelig har stått 
i området ved Sletta. Flytting av hus var 
langt vanligere i gamle dager enn i dag. 
Ofte tok folk med seg huset når de flyttet, 
eller unge folk kjøpte et gammelt hus og 
flyttet det til en tomt de fikk på 
hjemgården.  
 
 
 
DEN GAMLE BYGDEVEIEN 
Før veien mellom Drammen og Svelvik 
ble bygget ut og sto ferdig i 1878 var den 
gamle bygdeveien eneste mulighet til å ta 
seg fra syd til nord i bygda på land. Om 
vinteren ble isen brukt så snart den var 
sikker. Navnet ”Sleavika” nord i Svelvik 
vitner om dette, hit ble varer som skulle til 
Drammen på vinterstid lastet over fra 
skutene til hest og slede og kjørt på isen til 
Drammen, og omvendt med varer og gods 
som skulle sendes ut.  
Det var ikke fremkommelig langs fjorden 
overalt, og bygdeveien som startet ved 
Gjuve i Svelvik gikk for det meste mye 
høyere i terrenget enn hva Svelvikveien 
gjør i dag. Fra Gjuve gikk den over 
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Nesgårdene på Hella, videre over store 
Hannevik og ned til fjorden i 
Jordfallbukta. Så langs fjorden til Skjønvik 
før den gikk opp til Sletta. Deretter fulgte 
den trolig det som i dag er Tangenveien 
ned til området hvor Tverrveien i dag går. 
Videre over det som i dag er Isdammen før 
den igjen gikk ned til fjorden et sted 
mellom Tangen og Syversvolden. 
 
 
 
BRUK NR. 9, Vestby. (Seterdalen) 
Ligger ca. 20 minutters vei opp fra 
Tangen, overalt omgitt av skog. Det gamle 
navnet Seterdalen minner om seterdrift 
langt tilbake. Har i sin tid vært 
husmannsplass under Hannevik lille. 
Selvstendig bruk fra 1895, solgt ved 
auksjon for 1700 kr. til Christian 
Magnussen. 
 

Seterdalen, eller Vestby som er det egentlige navnet 
 
Solgte 1905 for 2500 kr. til Hagbart J. 
Helgerud på Hannevik lille. 1913 for 3500 
kr. til Kristian Knudsen. 1917 for 5000 kr. 
til A/S Syversvolden Molybdengruber, 
som fra tid til annen har drevet 
molybdengruve på bruket. I 1923 gikk 
bruket tilbake til Knudsen for 5000 kr. 
Auksjonsskjøte for 4500 kr. til Hjalmar 
Eriksen. 1932 for 5750 kr. til Theodor 
Skarsbø. 1946 for 8000 kr. til Ole Thune. 
1951 til Gunnar Auli fra Nes, Romerike,  
g. m. Hildur Kolbrek fra Øvre Eiker.   
Etter Auli har gården hatt flere eiere, og 
eies i dag av Henrik Kløften.  

Det drives ikke lenger med dyr på gården, 
men Vestby i Seterdalen var den siste 
gården i Nesbygda som hadde kuer og 
leverte melk, trolig også den siste i hele 
Svelvik kommune. 
 
 
SYVERSVOLDEN MOLYBDEN-
GRUVER 
I 1917 ble Syversvolden Molybdengruver 
A/S stiftet, grunnen til at navnet ble 
Syversvolden var sikkert fordi dette navnet 
var kjent, men gruvene lå altså på Lille 
Hannevik sin grunn, oppe i områdene i 
Seterdalen. De var i aktivitet noen år, men 
var trolig lite drivverdige, for de ble lagt 
ned etter noen få års drift. Aktiviteten ble 
forsøkt gjenopptatt et par ganger, blant 
annet under krigen, da det var bruk for 
molybden i våpenindustrien. 
Molybden brukes blant annet i stål- 
legeringer for å øke smeltepunktet og for å  
gjøre det mer robust. Under den andre 
verdenskrig var det et ettertraktet metall 
for bruk i stålet på panservogner. De 
allierte bombet molybdengruvene på 
Knaben i Kvinesdal i Vest-Agder for å 
forhindre at den tyske okkupasjonsmakten 
skulle få tak i forekomstene. Ellers vil 
mann finne molybden i verktøy og også i 
smøremidler.  
MOLYBDEN, historie 

Tekst fra Wikipedia, den frie encyklopedi 
Det var lenge en utbredt oppfatning at 
mineralet molybdaena besto av bly. I 1754 
undersøkte Bengt Qvist mineralet og slo fast 
 
.  

 
Inngangen til den vestre gruva inne i Oterdalen  
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Historielagsmedlemmer på befaring i den østre gruva 
 

at det egentlig var snakk om to forskjellige 
mineraler som var nesten identiske av 
utseende. Det ene var grafitt, og det andre 
var molybdenglans (molybdenitt). Den 
svenske kjemikeren Carl Wilhelm Scheele 
påviste i 1778 at molybdenglans var et 
sulfidmineral som inneholdt molybden. I 
1782 ble rent metallisk molybden isolert av 
en annen svensk kjemiker, Peter Jacob 
Hjelm. Navnet molybden kommer fra gresk 
Μόλυβδος molybdos (som betyr bly), og 
betegnet opprinnelig forskjellige blyholdige 
substanser. Senere omfattet begrepet visse 
blyglanslignende mineraler som grafitt, 
brunstein, molybdenglans osv. Molybden er 
et sølvhvitt transisjons metall som er hardt, 
men lettere formbart enn wolfram. Det 
reagerer ikke med verken luft eller vann ved 
romtemperatur, men ved høyere 
temperaturer oksiderer det og danner 
molybdentrioksid. Av grunnstoffene er det 
bare tantal, osmium, rhenium og wolfram 
som har høyere smeltepunkt. Molybden 
brenner i temperaturer over 600 °C og har 
den laveste termiske utvidelseskoeffisienten 
av alle metaller.  

 
Det fortelles at når gruvene var i drift ble 
malmen kjørt ned til fjorden med slede, og 
ble lagret ca der hvor huset som tidligere 
var Bakkeruds Combi står. Derifra ble den 

 
Norsk molybdenglans. 

fraktet videre på kjerre ut til Nesodden 
hvor malmen ble tippet i en renne oppe fra 
Nesoddtoppen om bord i en lekter som lå 
fortøyd under fjellet. 

Som sagt var det ikke lenge aktiviteten i 
gruvene varte etter starten i 1917, 
forekomsten var ikke drivverdig. Det er 
imidlertid blitt lett etter molybden flere 
steder i marka mellom Drammensfjorden 
og Røysjø. Det finnes tydelige spor etter 
prøveskjerp oppe på Sireseteråsen, og i 
forbindelse med gruvene i Seterdalen ble 
det også drevet ut malm i dagbrudd oppe 
på Vassåsen over den vestre gruva.På 
grunn av dette metallets egenskaper skal 
det visstnok være gjort forsøk på å starte 
opp drift igjen under siste krig, men noen 
dokumentasjon om dette har vi ikke.   
 
I de senere årene har et besøk i gruvene i 
Seterdalen inngått som del av den 
kulturelle skolesekken ved at 4.klassene 
ved de 4 barneskolene i kommunen har 
besøkt gruvene på forsommeren. 
Nesbygda Historielag har stilt opp med 
guide på disse turene som ungene synes å  
sette stor pris på.  
 
TANGENHAVNA 
Området fra riksveien og opp til Sletta 
langs det som i dag er Tangenveien og 
Tverrveien som er kommet i de senere år, 
er det området som kalles Tangenhavna. 
Som navnet antyder var dette fra gammelt 
av innhavn for Tangen gård. Etter hvert 
ble det solgt og bygslet bort en del 
hyttetomter. Etter krigen ble mange av 
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disse hyttene tatt i bruk som helårsboliger 
og i dag er det ikke mange av de 
opprinnelige hyttene tilbake. Området er 
blitt et av Nesbygdas største sammen- 
hengende boligområder. 
 
TANGEN SKOLE 
 
Sist år, 2011 kunne Tangen skole feire 50 
års jubileum. 
  

Tangen skole, bygning nr.2 etter den siste 
utbyggingen  
 
Frem til 1872 ble skolegangen i Nesbygda 
gjennomført med omgangsskole, men i 
1872 fikk bygda en permanent skole-
bygning på Havnnvik store. Strømm 
kommune hadde vedtatt bygging av 3 
skolebygninger samtidig, på Høien, på 
Tømmerås og på Hannevik. Skolen på 
Hannevik ble utvidet med nok en 
skolebygning i 1893, og fungerte med 
varierende antall elever i mer enn 70 år. 
 
I en periode på 1910 - 20 tallet da ullvare- 
fabrikken på Tørkop gikk for fullt var det 
så mange barn i dette området at Nesbygda 
bedehus ble brukt som skole for de minste 
barna, ikke minst for at de skulle slippe 
den lange skoleveien til Hannevik 
vinterstid. 
 
På slutten av 1950 tallet ble det klart at 
den gamle skolen på Hannevik var blitt for 
liten. Den ble som nevnt bygget i 1870 
årene og tilpasset et helt annet samfunn 
enn det som Nesbygda etter hvert var blitt. 

At valget for tomt falt på Tangen var 
sikkert ikke tilfeldig. Det var nord i bygda 
at den største befolkningstilveksten var 
kommet ved at det både i Tangenhavna og 
Grønlihavna, som tidligere stort sett hadde 
vært hytteområder, etter hvert var kommet 
langt flere fastboende. 
Det var også Strømm kommunes intensjon 
å utvikle kommunens nordre del videre, og 
det var politisk vilje til dette, og så var det 
tomt tilgjengelig på Tangen. 
Kontrakt ble inngått med lokal byggmester 
om bygging av skole og lærerbolig, og det 
var meningen at det hele skulle tas i bruk 
ved skolestart i august 1961. Imidlertid ble 
ferdigstillelsen forsinket slik at skolen 
først ble tatt i bruk 11.10.1961.  
 

 
Bilde tatt i dag fra Salta av den opprinnelige 
skolen som sto ferdig i 1961. 
 
De første lærerne var ekteparet Per Nilsen 
og Else Tyrdal Nilsen, de ble ansatt 
sommeren 1961 og bodde på Havnevik i 
den gamle skolebygningen fordi lærer- 
boligen som ble bygget samtidig med 
skolen først ble ferdig i 1962. 
Av andre lærere fra den første tiden på 
Tangen skole kan nevnes Grethe  
( Henriksen) Skjærsvold, Erling og Anne 
Mo Grimdalen, Anders og Randi  
Mikkelsen, Terje og Marit Enger, med 
Terje Enger som skolestyrer i mange år. 
 
De første skolebygningene på Tangen 
inneholdt:  
Lærerværelse til 4-5 lærere med egen pult 
til skolestyrer, bakenforliggende material- 
rom med bl.a sveivbart spritstensilapparat, 
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globus, kart, klassesett med læremidler og 
filmfremviser. 
 
3 klasserom + bibliotek / spesialrom i 
enden av gangen mot Syvertsvollen, med 
lang korridor bak klasserommene. 
 
Aktivtetsrom, stort klasserom som flere 
klasser brukte sammen. Her var det sløyd- 
benker i bakre del de fleste dagene i uka og 
gymsal i hele rommet en dag i uka. 
Sløydbenkene ble da ryddet bort, løsnet fra 
gulvet og stablet inn på bakrommet og tatt 
frem igjen på mandagene. Ikke særlig 
praktisk, men det var slik det var. 
Guttene hadde ofte gym i kjelleren under 
aktivitetsrommet, trangt og lavt under taket 
og lite praktisk. Her var det også garderobe 
og dusjanlegg. 
I aktivitetsrommet foregikk juletrefesten 
med underholdning og gang rundt treet, 
bespisningen med medbrakt egg og ansjos 
foregikk i klasserommene. Det ble satt 
grense for at storesøsken kunne delta på 
juletrefesten ; kun  året etter at du hadde 
gått ut var du velkommen, neste gang ville 
det være som foreldre. 
Spørsmålet om gymsal kom tidlig opp og 
det var en stor kamp hvor bygdefolket ble 
sterkt engasjert for å kjempe fram en 
gymsal som kunne fungere til litt større 
arrangement også.  Gymsalen og fløien 
med skolelandskap, nytt lærerværelse, 
heimkunnskapsrom, med mer sto ferdig i 
1975.  
 

Bilde tatt i dag av skolen med de bygningene den 
innbefattet etter utbyggingen av gymsalen i 1975.  

På 1980 tallet ble det nye skolehuset 
mellom gymsalen og lærerboligen bygget, 
denne bygningen fikk sin 2. etg  i den siste 
skoleutvidelsen på Tangen først på 2000 
tallet. 
Lærerboligen ble etter hvert bygget om til 
barnehage som fungerte inntil Støa 
barnehage sto ferdig i 2011. 
 

 
Toalettanlegget som ble bygget sammen med skolen 
i 1961 var en ny opplevelse for elevene som kom fra 
Havnevik, hvor det var utedasser med høyt fall ned 
i møkkakjelleren i låven.. 
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Parkering på idrettsplassen 
nedenfor skolen. 
         
       Rute for turen
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Årets hefte til bygdevandringen er 
utarbeidet av undertegnede på grunnlag  
av flere arbeidsmøter i styret for Nesbygda  
Historielag. 
Faktainformasjon er hentet fra Strømms  
Historie, herifra er også de fleste svart/hvitt  
bildene hentet. 
 
Styret takker også Audun Knappen for  
tillatelsen til å bruke hans artikkel om 
Familien Hammerø, bildet av Petter Albert  
Hammerø og svart/hvitt bildet av  
Hammerøs hytte er også fra denne artikkelen.
 
Vi takker også de lokale foretak som  
velvilligst har bidratt ved å annonsere  
i heftet. 
 
Sagkleiva 01.06.2012 
 
Vidar Olsen 

 

Tidligere utgitte hefter fra 
Nesbygda Historielag. 

Heftene kan lastes ned som PDF 
dokumenter fra historielagets 

hjemmeside. 
www.nesbygdahistorielag.no 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           «Følg oss også på www.svelviksposten.no daglig» 
 
 

Historielaget takker følgende svelvikbedrifter for 
støtten. 


