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Vandring på Hella, 
i området 

Gjerrudveien 
 – 

Tangerudveien. 
 

Søndag 07. juni 2009 
 
  
 
 

Nedre del av Hella sett fra Rogneberget  

 
Tømmervelt på Hella midt på forrige århundre, Saltbuvollen og Rogneberget i 
bakgrunnen. 

 
 
Den gamle riksveien forbi Hella for ca 60 år siden, det var fremdeles grusdekke. 
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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 dekket hele bygda med 

historievandringer, men dette har vist seg å være så 
populære arrangementer at vi mener 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 begynner derfor på Hella i samme område  

som historievandringen i 1996 gikk, og håper å 
kunne bidra med både historie og historier  

fra dette området. 
 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. 

 
Vi ønsker også alle velkommen til et besøk på 

 foreningens hjemmeside, 
 

www.nesbygdahistorielag.no 
 

God vandring! 
 

Hilsen styret. 
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Hella 
Det sydligste tettstedet i Nesbygda er 
Hella, og det er Nes gården på Hella som 
har gitt navn til bygda. De slake bakkene 
opp fra fjorden er trolig blant den aller 
første jorden som ble ryddet langs 
Drammensfjorden. Navnene Nes og Furru 
er gårdsnavn som trolig stammer helt 
tilbake til vikingtid før forrige 
tusenårsskifte.  
Bildet over viser riksveien mellom 
Drammen og Svelvik midt på 1900 tallet, 
en vei som da bildet ble tatt ikke engang 
hadde rukket å bli 100 år. 
 

 
Støtta som ble satt opp ved ferdigstillelsen  
av veien står fremdeles med kongelig segl 
og det hele. 

Etter at det i flere år hadde 
vært et krav fra oppsitterne i 
Nesbygda at det ble anlagt en 
vei fra Hella til Svelvik, var 
man i 1866 kommet så langt 
at det kunne legges frem en 
plan for finansiering av veien, 
og søkes om offentlige midler. 
Etter en del frem og tilbake 
ble finansieringen sikret ved 
et spleiselag mellom 
Nesbygda, Strømm- og 
Svelvik kommuner og fylket, 
hvoretter arbeidet kunne 
påbegynnes.  Veien langs 

fjorden fra Hella til Svelvik sto ferdig sent 
på høsten 1870. Samtidig ble det arbeidet 
for å få en kontinuerlig veiforbindelse 
mellom Drammen og Svelvik. I 1874 ble 
saken lagt frem for Stortinget, og 23. mars 
dette år kunne stortingsmann  
J.P. Johansen, som også var politimester i 
Svelvik meddele at saken hadde gått 
igjennom. Arbeidet ble satt i gang i 1876, 
og i 1878 var det ferdig veiforbindelse 
mellom Svelvik og Drammen.  Den gamle 
bygdeveien mellom Hella og Svelvik gikk 
mye høyere oppe i lendet, og endte på Juve 
gård som er Svelviks nordligste gård. 
Denne veien var imidlertid meget 
kronglete og bratt på enkelte partier og 
kunne ikke brukes hele året. Det var derfor 
en stor lettelse i varetransporten mellom 
Nesbygda og Svelvik da den nye veien ble 
åpnet.  
 
Det er funnet steinalderredskaper i form av 
steinøkser under pløying på jordene på 
Sønsteby, Leirvik og i Sagbukta, noe som 
tyder på at området var bebodd allerede i 
steinalderen. 
På Rogneberget og ovenfor Leirvik er det 
funnet gravrøyser fra bronsealder /viking- 
tid uten at innholdet er dokumentert ved 
utgraving.  
På Rogneberget er utgraving foretatt av 
ukyndige, og restene etter graven forsvant 
under bygging av riksveien midt på 1900 
tallet. I Leirvik er det så vidt man vet ikke 
foretatt utgraving. 
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Engeland ca. 1950 

Engeland 
Gården trer først frem som en særskilt 
matrikulert eiendom midt på 1600 tallet. 
Den var lenge et underbruk til 
naboeiendommen Sønsteby. Fra ca 1780 
ble gården selveiergods.  
Engeland nevnes som ødegård i 1664, 
gårder som fikk denne betegnelsen var ofte 
gårder som ble lagt ned under Svartedauen, 
men det er lite trolig at Engeland har fått 
dette navnet av den grunn. Navnet finnes 
ikke i skattelister eller andre kilder fra før 
ca 1650, og det er derfor mest sannsynlig 
at gården ikke er ryddet før i første halvdel 
av dette hundreåret.  
I 1657 er brukeren av gården oppført som 
husmann, da trolig under Sønsteby eller 
Girud. I 1667 nevnes Engeland som plass 
under Girud, og både dyrehold og dyrket 
mark er ført opp sammen med 
hovedbruket. I 1723 var den fremdeles 
under Girud.  
I 1865 er gården anslått til 36 mål åker og 
dyrket eng, innhavn til 1 ½ ku. 
 (hvilken halvdel av kua vites ikke, men 
trolig den halvdelen som kunne gjøre seg 
nytte av beitet. red.anm.) 
 For øvrig noe havn i utmark og noe skog 
til husbruk, middels tungbrukt. 
 
Engeland eides i 1675 av en utenbygds 
mann, Erik Bølling, en kjent og 
fremtredende kjøpmann på Bragernes. 
I 1664 skjenket han en gave i form av 
en”kirkeprydelse” til Svelvik kirke, denne 
er i dag på Norsk Folkemuseum på 
Bygdøy. 

 

 
Kirkeprydelse av messing, trolig til lysarm, gitt av Erik 
Bølling og hustru Maren Kristensdatter, til Strømmen 
gamle kirke i 1664. 
 
Bølling solgte i1703 gården til daværende 
bruker på Girud, Haagen Sørensen. Da 
hadde hans far Søren Hansen allerede 
brukt gården siden 1670. Kjøpesummen 
var 30 daler. Bølling bodde nok aldri på 
gården. I skjøtet blir det opplyst at: 
 ” odelseiende plass heter Engeland, mens 
den tilforn har vært kalt Synsteby 
Ødegård.” 
Videre beskrev Bølling utførlig gårdens 
utbredelse med grensene mot de tilstøtende 
gårder.  
På denne tiden eide grev Jarlsberg Girud 
gård, og han var ikke ubetinget enig i 
Bøllings beskrivelse av grensen mot Girud. 
Imidlertid ble salget med Bøllings 
grensebeskrivelse stående ved makt, noe 
som vel betyr at greven måtte gi seg. 
 
Haagen Sørensen fortsatte å bo på Girud, 
mens Peder Ingvaldsen bodde på 
Engeland. 
I 1721 solgte Haagen gården til 
kapteinløytnant Even Friedrichsen fra 
Svelvik som hadde pant i gården. Den var 
da i hans og hans etterkommeres eie til ca 
1765.  
Gjennom de neste 100 år hadde gården en 
mengde eiere. Den var bl.a i en periode fra 
1799 eiet av Peder Colbjørn Michelsen, 
den første som dyrket poteter i vår bygd. 
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Rundt forrige århundreskifte ble det delt 
fra flere parseller, bruk nr 2, Fjeldheim og 
bruk nr.3, samt bruk nr 4 Fjeldhøy. 
Resten av gården eides da av Kristian 
Hansen, som var veivokter i bygda i mange 
år. I 1942 solgte han til sønnen Ingolf 
Hansen. 
Berit Bjørnsen (Kjenna) overtok gården 
etter Ingolf Hansen på slutten av 50 tallet. 
Gården ble forpaktet av Erling Helgerud 
fra 1961 til 64, hvoretter Orvald 
Kristiansen kjøpte gården. 
Etter Orvald Kristiansens død, solgte 
enken gården til Bjørn Wischmann, som er 
eier av gården i dag. 
 
Deler av den opprinnelige gården eies i dag 
av Svelvik kommune. 
Gården drives ikke som sådan lenger. 
 
Girud 
 

 
Girud gård mot Furu, foto 1951. 
 
Gårdsnavnet er opp gjennom tidene blitt 
skrevet på forskjellig måte. I 1604 skrives 
det Giersrudt, senere Gierrud, før det i 
1667 skrives Girud som er blitt brukt i alle 
senere matrikkeler. I dag er det kanskje 
mer vanlig at det skrives Gjerud eller 
Gjerrud. 
Trolig er det gamle mannsnavnet Geiri det 
som ligger til grunn for gårdsnavnet. Rud 
står for rydning, slik at navnet egentlig 
betyr Geiris rydning. Den moderne formen 
for Geiri er Geir. 
Rud navnene er blant de yngste 
gårdsnavnene i Norge, og tyder på at 
gården er ryddet i middelalderen. Like fullt 
har den vært drevet før Svartedauden og 

ligget som ødegård til den igjen ble ryddet 
i middelalderen. 
Girud grenser mot Engeland i syd og øst. 
Gårdens skog strekker seg vestover inn til 
Ebbestadvannet. I gammel tid hadde Girud, 
Nes nedre og Furu skog i sameie, men 
dette ble i 1724 delt mellom gårdene. 
Etter Svartedauden ble Girud lagt under 
Nesgården, og begge disse gårdene var 
klostergods under Hovedøens Kloster. 
Noen år før reformasjonen kommer 
klosterets eiendommer på kongens hender, 
og gårdene eides i 1640 årene av Norges 
stattholder, Hannibal Sehested. Han byttet 
bort gårdene med kongen, og fikk Bastøy i 
stedet. Senere var Girud med i den 
gårdsmasse som kongen i 1678 overdro til 
Greven av Jarlsberg.  
Greven solgte Girud i 1723, og siden har 
gården vært selveiergods. 
 
Gården ble delt i 1811. Siden er også disse 
halvdelene delt, slik at den opprinnelige 
gården nå består av 4 parseller. 
 

 
Slåttonn på Girud i 1951 
 
Den første brukeren på Girud som man vet 
navnet på var Ole Olsen som nevnes i 
1661. Han må ha vært en særdeles frisk og 
sterk mann, for han nevnes i folketellingen 
i 1666 fremdeles som bruker av gården i en 
alder av 102 år. Han var imidlertid bare 
bruker av halve gården, den andre 
halvparten ble brukt av Søren Haagensen 
som vi hørte om i forbindelse med 
Engeland. 
Som nevnt solgte greven Girud i 1723, 
kjøper var Broder Nilsen i Skoger. 
Brukeren av Girud, Hågen Sørensen 
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Flyfoto av Girud for mer enn 50 år siden. 
 
protesterte på salget, og Broder Nilsen 
solgte straks videre til han for 230 daler. 
Hågen Sørensen døde i 1728, men hans 
etterkommere var brukere og eiere av både 
Girud og Engeland resten av 1700 tallet. 
I 1811 var det Jørgen Trulsen Eik som eide 
Girud. Han solgte halve gården til 
stesønnen Mathias Olsen, og i 1815 solgte 
han den andre delen til sin andre stesønn 
Jon Olsen, dermed var Girud varig delt. 
 
I 1994 overtok Svein Grepperud den delen 
som har betegnelse bruk nr. 2. etter sin far 
Robert. Han i sin tur tok over gården i 
1958 etter sin mor Ragnhild som fikk 
tilbake gården i 1949 etter å ha mistet den 
på tvangsauksjon før krigen. 
Tvangsauksjonen hadde imidlertid ikke 
gått riktig for seg og i en høyesterettsdom 
ble hun igjen tilkjent retten til gården. 
 
Historier fra Girud. 
Robert Grepperuds familie kom til Girud 
allerede i 1782, da Ole Sørensen fra 
Trokstad i Sande kjøpte gården av Ole 
Michelsen. Robert forteller en historie om 
hvordan hans oldefar kom til gården. 
  
Roberts oldefar Peder Olsen var svensk, fra 
Eda sokn i Værmland. Der som så mange 
andre steder på den svenske og også på den 
norske landsbygden var det fattigslig på 
1800 tallet og Roberts oldefar ville søke 
lykken over grensen i Norge. Han tok bena 
fatt og de tok han til den gamle bygdeveien 
mellom Drammen og Svelvik. Den gangen 
gikk ikke veien langs fjorden, den gikk 
høyere opp i terrenget mellom gårdene. 
Da han kom til Havnevik var de midt i 
slåtten, og han spurte om han kunne hjelpe 

til for kosten, han hadde ikke spist på flere 
dager. 
Han fikk hjelpe til i slåtten og fikk mat. 
Ikke nok med det, han ble kjæreste med ei 
tjenestejente som også var arbeidshjelp på 
Havnevik gård. Denne jenta var datter på 
Girud, og slik gikk det til at Roberts 
oldefar fra Eda i Värmland ble bonde på 
Girud.  
Robert forteller også en annen historie fra 
sin familie på gården. 
Marcelius Pedersen Girud (bror til Roberts 
bestefar) var nyutdannet skipper i 1899. 
Han fikk sin første kommando i januar 
dette året. Det var dårlig vær denne 
vinteren og han ble frarådet å dra, han 
hadde også en gravid kone. Men han dro 
på tross av alle advarsler. 
Så gikk det da ikke bedre enn at skuta gikk 
ned med mann og mus uten at man 
noensinne har funnet noe etter dem. 
 
 
Det er mange år siden at det var noen slags 
drift på gården. Det som er igjen av jord 
brukes i dag som beite. 
 
 

 
Furu gård midt på forrige århundre. 

 
Furu 
Navnet Furu, etter treslaget med samme 
navn gjør at Furu hører til de eldste 
gårdsnavnene i Svelvik kommune. Navnet 
tilhører en navnegruppe for gårder som har 
sin opprinnelse tilbake til førkristen tid og 
vikingtid. Furu og gården Nes som vi skal 
beskrive senere er de eneste gårdene 
innenfor denne navnegruppen i Nesbygda. 
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Navnet er blitt skrevet forskjellig opp 
gjennom tidene, på 1500 tallet Furre og 
Fwre, 1600 tallet Furue og Fure før det i 
1675 skrives Furu som i dag. 
Furu har som så mange andre gårder i 
Nesbygda ligget nede en tid etter 
Svartedauden, og kom trolig i hevd igjen 
noe før 1575, noe som er tidligere enn for 
de øvrige ødegårdene i Svelvik. 
 

 
Furu med den gamle hovedbygningen sett fra syd. 
”Bestefarkammeret” til høyre inntil våningshuset. Foto 
1948. 
 
Furu grenser til Nes i syd og Nordby i vest, 
hvor Nordbyelva danner et naturlig skille. 
Furubråten var en husmannsplass under 
Furu innenfor Mastedalen. På 1800 tallet 
var det dyrket mark både i Mastedalen og 
på Furubråten. Denne marken ble på 1900 
tallet lagt ut til skog, mens i dag er store 
deler av denne marken brutt opp igjen og 
fungerer som beiteland. Furus skog ligger 
mellom Nes og Nordby skog i et samlet 
stykke helt inn til Kringlemyr. Furu har 
også skog i Sande, ”Storåsstykket” en ikke 
uvesentlig skogeiendom på hele 1200 mål. 
Navnet Mastedalen taler for at det på dette 
stedet var stor skog hvor det ble hugget 
master til seilskutene. Sagbenkroa syd for 
Furubråten vitner om at det her er blitt 
skåret tømmer til bord og plank for hånd. 
Navn som Tjæregravsåsen i Furus skog 
vitner om tjærebrenning. 
Det litt kuriøse navnet ”Telefonmyra”har 
oppstått fordi det her ble hugget 
telefonstolper til den første 
telefonledningen som ble lagt mellom 
Drammen og Svelvik like før forrige 
århundreskifte. 

Furu er en av de få gårdene i bygda som 
ikke er blitt delt i flere bruk om vi unntar 
en mindre parsell Bråteløkken søndre, som 
en tid var skilt fra gården. 
 
Furu har aldri vært krongods, men har vært 
eiet av kirken. Ca. 1650 eide Lier prestebol 
halve gården, mens resten var fordelt på 
Hurum prestebol og de utenbygds bøndene 
Truls Bonden og Ole Holm. 
I år 1700 eide fremdeles prestebolene i 
Lier og Hurum deler i gården, men resten 
var nå eiet av brukeren som het Amund.   
 
I 1837 fikk daværende bruker Johan 
Jonsen kongeskjøte på gården, og i 1856 
ga kirkedepartementet erklæring om at  
”den i skjøtet omhandlede årlige 
jordavgift, 1 tønne 5 skjepper bygg, kunne 
avleses." Hvilket vel i prinsippet sier at fra 
da av var kirkens interesser i gården 
avviklet. 
 

 
Skuronn på Furu ca 1950. 
 
Om brukere og eiere av Furu fra slutten av 
1500 tallet og frem til midt på forrige 
århundre kan man lese i Strømms historie 
bind 2. 
Familien er fremdeles bosatt på gården, 
mens all den dyrkbare marken er utleid. 
  
Husmenn. 
Som tidligere nevnt har det vært en 
husmannsplass under Furu, Furubråten.  
I 1723 nevnes en husmannsplass som 
fødde ei ku, og i 1733 nevnes et navn, Paul 
Ingvaldsen, som da hadde bodd på Furu i 
24 år, trolig som tjenestegutt eller 
husmann.  
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Furubråten er brutt opp igjen.Bbilde tatt fra hustuftene 
mot vest. Nybrottsområdet danner et jorde på mer enn 
100 mål. 
 
I 1801 derimot nevnes Ole Eriksen som 
husmann på Furubråten, hvor han bodde 
med konen Helene Olsdatter og 5 barn. 
Gunelius og hans kone var de siste 
husmenn på Furubråten, han døde i 1918. 
Seterløkka som lå vest for Furubråten var 
seter under Furu før 1800.  
 

 
Hustuftene på Furubråten synes ennå, her deler av 
grunnmurene og kjelleren under huset. 
 
Deretter ble plassen dyrket noen år til av 
gårdens eier før den i 1922 ble lagt ut til 
beite, og senere i 1940 for en stor del 
beplantet med skog. Framhuset på 
furubråten ble tatt ned og satt opp igjen i 
Sagbukta, og er i dag Henry Gjerruds hus. 
I dag er som tidligere nevnt området igjen 
brutt opp til beiteland. 
 
Nes gårdene 
Navnet har blitt skrevet på forskjellige 
måter opp gjennom tidene, i 1578 og 1593, 
Nes, som i dag i 1615 Nees i 1645 0g 1667 
Næs, og i 1723 Næss. I dag er den 

 
Nes nedre på midten av forrige århundre 
 
offisielle skrivemåten Nes, som for 500 år 
siden.  
Neset som har gitt navn til gårdene er 
trolig Rogneberget som stikker ut i fjorden 
nedenfor. 
Navnet er i samme navneklasse som Furu, 
og hører til de aller eldste gårene i bygda 
og kan ha vært ryddet allerede i tidlig 
vikingtid. 
Trolig har Nes opprinnelig vært en stor 
hovedgård som også besto av gårdene 
Sønsteby i sør og Nordby i nord.Før 1558 
er Nes blitt delt i en øvre og en nedre gård. 
 
Nes nedre 
På 1500 tallet betegnes gården som 
fullgård, i 1667 redusert til tredingsgård. 
Gården var på 1500 tallet klostergods 
under Hovedøen kloster. I likhet med 
Girud var den en tid på 1640 årene eiet av 
stattholder Hannibal Sehsted, som ga den 
tilbake til kronen mot vederlag. Ca 1650 
eides mesteparten av gården av lagmann 
Nils Hansen i Christiania.. Samme år ble 
den overtatt av Bent Helgerud i Lier, 
deretter av Lars Helgerud, men en annen 
liung, Amund Erichsen Gilhus hadde den i 
1675. Han solgte i 1686 til daværende 
bruker på Nes nedre, Knut Guttormsen. 
Kongen, som fremdeles hadde part i 
gården, overdro i 1678 denne til greven av 
Jarlsberg, som på sin side i 1733 solgte til 
daværende bruker av gården, slik at fra 
dette årstall er gården i sin helhet 
selveiergods. 
0m eiere og bruke av gården finnes en 
utførlig beskrivelse i Strømms Historie 
bind 2. 
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Nes nedre forble en gård frem til 1844 da 
det ble foretatt en varig deling. 
Delingsforretning ble holdt 13. okt. 1844 
etter forlangende av Ole Engebretsen 
daværende eier av Nes nedre, og sønnen 
Anders Olsen. 
 
Bruk nr 1. 
 

 
Nes nedre bruk nr. 1 i dag Våningshus og driftsbygninger 
skimtes bak løvtrærne i forgrunnen. I bakgrunnen hus 
som er bygget av og til den nye generasjonen på gården. 
Bildet er tatt fra masta på Rogneberget.   
 
Denne halvdelen av gården solgte Ole 
Engebretsen i 1851 til sønnen Jørgen 
Olsen.for 16 000 dlr. Jørgen døde ugift, og 
i 1865 ble gården overdratt til brorsønnen 
Ole Andersen på Nes Øvre for kr.3000. 
Hans sønn Anders Olsen overtok gården i 
1900. Anders Olsen solgte  i 1904 videre 
til Vig og Aaeng som satt med gården 
inntil Anders Olsens brødre Lars og Oskar 
Olsen overtok den. I 1936 solgte de gården 
til Anders Olsens Eldste sønn, Olaf A. 
Næss, gift med Julie Olafsen fra Svelvik. 
Gården er fremdeles i samme families eie, 
og dagens eier, Harald Næss er den niende 
generasjonen i rekken. 
Han driver oppdrett av gris og driver en av 
de få, eller kanskje den eneste gårdssagen i 
bygda. 
Jorda er leid ut. 
 

 
Bruk nr 2 i dag. 
 
Bruk nr.2. 
Denne delen av gården ble fraskilt ved 
delingsforretningen av 1844, og solgt av 
Ole Engebretsen til sønnen Anders Olsen. 
Anders var født i 1814, gift med Hanna 
Birgitte Larsdatter fra Knem søndre. 
 

 
Anders Olsen Nes nedre, hustruen Hanna Birgitte 
Larsdatter og sønnen Justavus. 
Bildet er tatt ca 1860. 
 
Anders ble ikke veldig gammel, og i 1874 
solgte enken gården til sønnene Laurits 
Martinius Andersen og Mikal Andersen. 
De drev hjulmakerverksted på gården. I 
1893 solgte Mikal sin halvpart i gården til 
broren Martinius. 
I 1922 solgte Martinius til sin eldste sønn 
Anders M. Næss. Selv reiste Martinius og 
en tredje bror, Justavus, til Trondheim og 
startet en vogn- og redskapsfabrikk Anders 
M. Næss. døde ugift i 1925, og gården gikk 
tilbake til foreldrene. I 1926 ble gården 
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overtatt av sønnen Olaf M. Næss, som 17 
år gammel hadde reist til Amerika og ble 
der i 5 år. Etter at han kom hjem drev han 
drosje- og rutebilforretning i Horten inntil 
han overtok gården. 
Olaf M. Næss var gift med Azora 
Kristiansen Vegg fra Horten. 
 
Olaf M. Næss drev fabrikk for standard- 
kasser (for epleproduksjon) på gården. 
Han la også inn vann i huset ved å legge en 
600 m lang vannledning bestående av 
borede trerør, og dette var så sent som midt 
på 1930 tallet 
 
Arne Hellumbråten overtok gården i 1960, 
han drev også kassefabrikk og sagbruk på 
gården. 
I dag har sønnen overtatt gården, og jorda 
er utleid. 
 
Husmenn 
I folketellingen av 1664 er det under Nes 
nedre, ”Husmenn og strandsittere,” ført 
opp Ole Jonsen, Gunder Jacobsen og 
Halvor Pedersen. I 1723 er det anført en 
husmannsplass som sådde 1 tønne havre og 
fødde ei ku. Trolig samme plass som Fin 
Nilsen og kona Marit Andersdatter bodde 
på i 1760-årene. Husene beskrives som så 
gamle og råtne at de bare kunne bli stående 
en kort tid. De takseres til 10 dlr. 
I 1800 gav eieren av gården, Engebret 
Olsen, bygselseddel til en skredder,Tron 
Andersen på et sted som kaltes ”Plassen”. 
På Plassen sto en stue med kakkelovn og 
kjøkken, samt uthus med lade, låve og fjøs. 
Den årlige leien var 10 dlr. 
I 1811 nevnes Jonsbråten for første gang. 
Dette var en plass som lå oppe under 
skogkanten på den delen av Nes nedre som 
nå er bruk nr.1. 
I 1856 leide Nils Nilsen Jonsbråten ved å 
betale 10 dlr. i året uten å ha arbeidsplikt 
på gården. I 1865 var Christoffer Jørgensen 
fra Sande husmann på bruk nr. 1, og Johan 
Olsen som også var fra Sande var 
bygselmann. 
Husene på Jonsbråten ble tatt ned ca år 
1900, og huset ble flyttet ned til Hella, og 

står fremdeles der. Arealet på Jonsbråten 
ble beplantet med skog.  
 
Nes øvre 
Gården er oppført som fullgård på 1500 
tallet, I 1667 skrives følgende: ”Skog til 
bjelker og smålast, noe rydningsland, har 
humlehage og en liten kvern på gårdens 
grunn, hvor det males til husbehov.” 
Videre i 1723: ”Skog til gjerdefang og 
brenneved, leier seter hos andre, 
flomkvern, tungvunnen jord av blåleire.” 
I 1865: ”anslått til 137 mål åker og dyrket 
eng, delt på to bruk som begge har 
fiskegrunn, hver verdt 40 dlr. samt 
rettigheter i vannfall anslått til 25 dlr. for 
hvert bruk.” 
Nes øvre var den ene av to gårder i bygda 
(den andre var Brekke), som midt på 1600 
tallet i sin helhet eides av brukeren, og 
tilhørte samme slekten til frem til 1880-90 
årene. 
Den første brukeren man med sikkerhet vet 
om var Peder Rasmussen, født ca 1610. 
I 1666 overdro han bruken av halve gården 
til sønnen Syver Pedersen. I 1684 er Syver 
oppført som eier av gården sammen med 
sin mor og sine brødre Anders og Nils 
Pedersen. 
Om eiere og brukere av gården kan det 
leses utførlig om i Strømms historie bind 2. 
 
Eieren i 1836 var Broder Olsen, og han 
delte nå gården likt mellom sønnene Hans 
og Halvor Brodersen som hver betalte 
1000 dlr. Skyldsettingen ble først foretatt i 
1845. 
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Bruk nr.1, ”Vestnes.” 
 

 
Vestnes i dag, bilde tatt fra masta på Rogneberget. 
 
Denne delen av gården var det Halvor 
Brodersen kjøpte av sin far Broder Olsen i 
1836. Han satt med den til han i 1855 
solgte til Jørgen Brodersen. I 1891 solgte 
han til sønnen Markus Jørgensen som 
allerede i 1898 solgte til Orvald Nordby. 
Han ble ikke så gammel, og i 1907 solgte 
hans enke, Camilla Nordby til 
trelasthandler Jonn Nilsen fra Drammen. 
I 1910 anla den samme Nilsen sagbruk i 
Sagbukta, og han kjøpte også til en liten 
part av Nordby for å få hel vannrett i 
Nordbyelven.  
 

 
Den gamle bygdeveien kommer opp bakkene fra Nordby 
til Vestnes. 

I perioden fra1915 frem til1934 ble det 
solgt fra flere parseller, og i 1934 ble bruk 
nr. 1, 5 og 13, (Nordbakken) solgt til Finn 
Nelson på Sønsteby. 
I dag er det Jarle Nelson som eier gården. 
 
Bruk nr. 2, ”Østnes” 
  

 
Nes Øvre, Østnes, bruk nr.2. Bilde tatt på midten av 
forrige århundre. 
 
Den halvpart av gården som Hans 
Brodersen kjøpte av sin far hadde trolig 
ingen påstående hus, og han satte derfor 
opp våningshus og ellers alle nødvendige 
bygninger for å drive gården. 
En branntakst fra 1853 sier: 
 
Ny enetasjes hovedbygning med to stuer, 
sengekammer, kjøkken med skorstein, 
forstuegang, på loftet et værelse. Takst 750 
dlr. Videre, ny tømret drengestue og 
bryggerhusbygning, hvori skorstein, 
bakerovn og innmuret bryggepanne, samt 
vedskur. Takst 20 dlr. 
Videre, ny lade og låvebygning av 
bindingsverk og bord, tømret stallbygning 
og tømret fjøs. Takst 550 dlr. 
I tilegg en muret smiebygning som eieren 
ikke ønsket assurert. 
 
Da Hans Brodersen i 1880 selger gården 
pluss føderåd til Syver Tobiassen Wang, er 
det altså en komplett gård med relativt ny 
bygningsmasse denne overtar. 
Wang forlater denne verden i 1899, og 
gården går over på enken, Karen Andrine 
Wang. Hun selger samme år til Orvald 
Nordby som også eide bruk nr. 1, slik at 
han i en liten periode eide begge gårdene. 
Allerede i 1902 selger han imidlertid 
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Satelittbilde over Østnes i dag. 
 
videre til Johannes Vistnes som anla en 
stor frukthage på gården. Flere eiere var 
innom bruk nr 2 før Tannlege J. Galtung 
fra Drammen i 1917 kjøpte bruk nr 2 og 5. 
Den 8.april 1918 ble det inngått kontrakt 
mellom den samme Galtung og D/S Juno 
om leie av brygge for anløp. Hella som 
anløp for Juno og de andre fjordbåtene ble 
imidlertid lagt ned igjen før de fleste andre 
anløpssteder langs fjorden. 
Det var også Galtung som i 1920 solgte 
tomt til A/S Nektar som var et selskap med 
vinproduksjon som formål. I 1927 kjøpes 
gården av Edmund Tangerud fra Geithus. 
Etter han tok sønnen Egil over gården og 
drev den inntil datteren Eiril, og 
svigersønnen Knut Kristiansen overtok. 
De har bygget nytt hus på eiendommen. 
 
Fra 1939 og utover mot vår tid er det solgt 
fra flere parseller av Nes øvre. Mange 
hyttetomter, plassen Smykka nede ved 
riksveien og Saltbuvollen på neset som 
trolig har gitt navn til Nesgårdene. På 
Saltbuvollen ble det i flere generasjoner 
drevet landhandleri av familien Høyen. 
 
Nektar 
Som nevnt over solgte Galtung tomt til AS 
Nektar Fruktvinfabrikk. Firmaet ble 
registrert i januar 1920 med en aksjekapital 
på kr 100 000. Det skulle produsere 
fruktvin av råstoff fra frukt dyrket i bygda. 
Bak foretaket sto Galtung, og for driften av 
anlegget sto Sjur Henjum. 
Virksomheten varte bare i noen få år, og 
det ble sagt at overskuddet fra driften kun 
holdt til mat og drikke på generalforsaml- 
ingen. 

Restlageret skal visstnok være solgt i en 
kiosk som sto ved Nesvang i forbindelse 
med festligheter der. 
Rene sydeuropeiske tilstandene altså! 
 
Bygningen har senere huset Tandberg 
presstøperi, som produserte koblingsbokser 
og andre deler til bruk ved el-
innstallasjoner. I 1948 skal det ha vært 12 
mann ansatt ved denne bedriften. 
 
Rogneberget 
Rogneberget stikker ut i Drammensfjorden 
som et nes, og som nevnt tidligere er det 
trolig dette som har gitt navn til gårdene 
ovenfor. 
I gamle dager var det mye overtro, og det 
er knytter flere historier av slikt slag til 
Rogneberget.   
 

 
Huldrehula i Rogneberget, hun har nok flyttet nå men det 
er spor etter henne i hula. 
 
I Strømms historie forteller C.A. Auensen 
følgende historie: 
 
”I Rogneberget bodde selve huldra, det 
skal være en hule der et sted i fjellet, som 
var huldras faste slott. Så stor makt hadde 
huldra i Rogneberget, at hun også hersket 
over vannet. En jakt som bautet forbi 
berget fikk et så kraftig vindblaff i fokka at 
den gibbet over og kastet en av 
mannskapet over bord. Det var huldra sa 
man.” 
 
Petter Olsen Skjæret fortalte også et par 
historier derifra: 
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”En gang var det en mann som bodde på 
Sønsteby. Han kom roende fra Drammen, 
og da han var nær land ble han var et 
kvinnemenneske som sto inne på stranda 
utenfor Sandtangen og spurte om å få bli 
med. Det fikk hun og hun satte seg på 
plitten. Da de kom til Rogneberget skulle 
han øse båten, og da viste han ikke ordet 
av før kvinnemennesket sto inne på stranda 
igjen. Det var huldra, han så kurompa 
hennes. 
Så var det Per Sarpevolden (Saltbuvollen), 
som bodde ute på neset. Per kom seilende 
fra byen på en flåte. Det gikk bra til han 
kom til Rogneberget, men der kom han ikke 
videre. Da fikk han se en som sto inne på 
land og lo av han, det var huldra. 
 
Rogneberget er således vår lokale 
Loreleiklippe, der var det jo også et 
kvinnemenneske som ledet sjøfolk ut i 
problemer. At kvinnfolk leder sjøfolk ut i 
problemer er vel for så vidt verken en 
nyhet eller  sjeldenhet. 
 
Men det var ikke bare de sjøfarende som 
opplevde underlige ting ved Rogneberget. 
 
”I den gamle skysskjøringstiden, som 
foregikk på landeveien i all slags vær og til 
alle døgnets tider opplevde hester og 
skysskarer underlige ting har lærer 
Killingstad fortalt. Mørke skikkelser dukket 
frem og gjorde hestene urolige, lys og 
glødende ildkuler kunne skremme og frese 
i veien, så hesten i byks for av sted, eller 
skysskaren måtte bruke all sin erfaring for 
å stagge den. Best var det i slike kritiske 
stunder å få tent en flamme, om enn aldri 
så liten. Svingte man den over hesten tok 
man kraften fra de onde maktene, om det 
så var ”styggen” selv.” 
 
 
Saltbuvollen 
Av de eldste lensregnskapene fra omkring 
1560 ser vi at bøndene i Strømm svarte 
landskylden sin i salt. I den eldste 
jordeboken noen år senere er samtlige 19 
gårder som svarte avgift til Hovedø-

klosteret taksert i salt, også de tre gårdene i 
Nesbygda, to Nesgårder og Nordby. 
Dette gir oss et begrep om hvilken 
betydning saltkokingen eller 
saltbrenningen, hadde for vår bygd i likhet 
med andre ved Drammensfjorden og ellers 
langs kysten. 
Navnet Saltbuvollen er kanskje et minne 
om saltkokingen, eller i hvert fall at salt 
har blitt lagret der. Salta mellom Tangen 
gård og Syvertsvolden lenger nord i bygda 
er at annet eksempel på at saltet var viktig, 
og har satt spor etter seg. 
 

 
Saltkoking, her blir sjøvannet tappet opp i store panner 
som det blir fyrt under til vannet fordamper og saltet 
ligger igjen. 
 
Man skulle tro at vannet så langt opp i 
fjorden var for lite saltholdig til at man 
med fordel kunne koke salt av det. 
Imidlertid viser det seg at saltholdigheten i 
indre del av Drammensfjorden under et lag 
av ferskvann er nesten like stor som i det 
åpne hav. Og det beskrives at saltvannet 
ble tatt opp fra dypt vann ved hjelp av 
trestammer som var hult ut, slik at man 
meget vel kan produsere salt også i 
Nesbygda. 
Saltkokingen var et svare strev og spill av 
krefter med et umåtelig stort forbruk av 
brensel, noe som nok gjorde sitt til å 
ødelegge skogen. Men det lønte seg nok 
allikevel, veden var billig, det samme var 
arbeidskraften, og innført salt var langt 
dyrere enn det er i dag. (kilder Strømms historie) 
 
Landhandleri 
På eiendommen ”Sjølyst” på Saltbuvollen 
drev familien Høyen landhandel i flere 
generasjoner. Elna Høyen drev butikken 
fra begynnelsen av 1930 årene. Sønnen 
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Erik Høyen overtok etter henne, og holdt 
det gående til en gang på 1980 tallet, da så 
mange små landhandlere måtte gi opp 
konkurransen med shoppingsentrene i 
byene. 
Det skal visstnok også være drevet handel 
på Saltbuvollen i eldre tid. 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt Hella, ca rute for 
vandringen. 
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Ca. rute for vandringen 
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Dette heftet bygger på faktaopplysninger hentet i Strømms historie, bind 1 og 2. 
Likeledes er alle svart/hvitt bildene i heftet hentet fra de samme bøkene. 
 
Strøms historie er et unikt kildemateriale for gamle Strømm kommune som ble slått 
sammen med Svelvik i 1964. Strømm kommune omfattet hele Bergerområdet, med grense 
mot Sande i syd og vest. Grensen mot Svelvik gikk i Knemsbekken i syd og ved den gamle 
slippen i nord. Strømm kommune omfattet også hele Nesbygda med Tørkopbekken som 
grense mot Skoger i Nord og vest. 
Det meste av de skogområdene som i dag ligger i Svelvik kommune lå før 1964 i Strømm. 
 
Historielaget takker alle som har bidratt med materiale og opplysninger som har gjort det 
mulig å lage dette heftet. 
 
En spesiell takk til Robert Grepperud som har bidratt med faktaopplysninger og historier 
i dette heftet på samme måte som han har gjort i de andre heftene historielaget har gitt ut. 
 
For øvrig har følgende bidratt: 
 

Andreas Støa 
Marit Christiansen 
Gunnar Helgerud 
Odd Erik Rolund 
Vidar Beck 

 
Fargefotografiene er tatt av Vidar Olsen som også har satt sammen og revidert 
materialet.  
 
Historielaget tar forbehold om faktafeil, og tar gjerne imot innspill for å få rettet 
eventuelle slike.  
 

 
Sagkleiva 18.05.2009 
Vidar Olsen. 
 
 



 Nesbygda historielag, Vandringer  på Hella  16 
 20.05.2009 Vidar Olsen 
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