BERGER
Tidligere skriftformer: År 1439: Berghum, 1535 Bærger, 1593 Bergenn. i668 Bergen
med Jernbu. Ligger sydligst i Strømm. Gårdens sørgrense faller sammen med
herredsgrensen mot Sande (Dyrdal), i vest går dens utmark og skog langs Bergerelva inn
til Blindevannet, har ellers i vest grense mot Brekke, i øst til fjorden og i nord til Sand.
Omgitt av til dels høye åser. Jernbu en gang et selvstendig bruk, i sin tid lagt inn under
Berger som plass og utgjorde den delen av den dyrkede jorden som ligger syd for
vassdraget. Bergers grense mot Dyrdal fastslått ved en tolvmannsdom i 1516, lagt til
rette på ny 1535. Berger, Dyrdal og Mørkassel eide da hver sin saltkjelesåte i Sandsvika,
mens Berger og Dyrdal eide hver halvdelen av laksefisket der. Videre heter det 1535:
«Likeså lyder førnevnte dom (av 1516) om dele og skjelnemerke mellom Dyrdal og’
Jenbud. Da gikk vi fra Sandsvika, nordøst over, og kom over en stor dal straks nordenfor
der, opp under høyeste berget, der det ligger en stor stein under den ene ende (av disse
merkesteiner). Den peker rett østover ned til en risgard og denne går nedover høyeste
bakken og østover ned i sjøen. Og fra førnevnte stein ad Berger ut til elven, straks
nedenfor den øverste fossen som faller ut mellom Dyrdal og Bergerkleven. I denne
fossen eier Berger den ene helvten, og den andre helvten eier Dyrdal. Disse delemerkene
har vi nå gått opp og funnet i samsvar med førnevnte doms (1516) innhold og begge
parters erkjennelse. Derfor skal førnevnte dele og skjelnemerker i mellom disse gårdene
heretter stå ved sin fulle kraft som det av forne har vært, og ingen av partene derover gå.

Til vitnesbyrd om dette henger vi våre segl for dette brev.» (D. N. VI. s. 761). Senere
påskrifter viser at brevet har vært lagt frem i retten 1638, 1813 og i8i6. Ved tinglyst
dokument 29. juli 1795 ble grensene mellom gårdene Berger og Sand fastsatt. Berger er
sikkert blant de eldste gårdene i bygda, trolig ryddet i førkristelig tid (se s. 36 f. I. bind).

Gården var udelt fra først på 1400-tallet til midten av i6oo-tallet, da den var delt i to deler
med hver sin bruker. Atter slått sammen til ett bruk i i76o-årene. Husmannsplass første
gang nevnt 1664, senere i alt 6 plasser, som alle nå er lagt til innmarken eller til
havnegang.
Skogen har åpenbart fra gammelt av vært Bergers alene, altså ikke noe sameie med andre
gårder. — Ved takst og kartlegning utført av Norsk Skogkontor i 1938 ble gårdens
arealer oppmålt til 2558 mål, fordelt slik:
Dyrket mark (nettoareal) 208 mål, havn 148 mål, hage, gårdsplass, tomter, veier, brygge,
uproduktiv fastmark innen jordveien 119 mål, bygslete tomter etc. 6o mål, produktiv
skog 1536 mål, uproduktiv fastmark innen skogen, myr og vann 487 mål. Skyldmark
18.39. Vanlig utsæd: 45o kg hvete, 350 kg bygg, 350 kg havre og 4000 kg poteter.
Besetning: 5 hester, 35 kuer, i okse, ro ungdyr, 2 griser, 25 høns. Antall frukttrær 55.

MATRIKKELGÅRDEN BERGER, NR.1
Fullgård år 1593 og senere. Skyld i 1650 3 skpd. 5 lpd. tunge, 1667 satt ned til 2 skpd. 10
lpd. tunge (korn). I 1657 skattet av 4 hester, 24 fe, i sauer, 2 svin. I i666 gitt tiende av 8
tn. havre, 5 tn. blandkorn. 1667: Skog til noen bjelker og smålast, intet rydningsland,
pålagt å plante humlehage, liten bekkesag, kvern til husbehov, halvdelen i et laksefiske
med Dyrdal. Berger nevnes som dragonkvarter 1674. — 1723: Jordarten sandig og

tungnem, ligger ved sjøkanten og beleilig, fremdeles dragonkvarter. Skylden foreslått
satt ned til 2 skpd. blandkorn. — 1803: 4 hester, 12—14 fe, skog og havn, sår 12 tn.
havre.
— 1819: I god drift, god havn og skog, ikke ubetydelig til salg, bunngarnsfiske sammen
med Dyrdal og særskilt lakseruse, godt vannfall med 3 kverner og
sag. God jord, ny skyld 2 skpd. 2 lpd. korn 3 m. smør. — 1865: 408 mål åker og dyrket
eng, intet naturlig england, utslått eller udyrket jord. Ca. 70 mål tungbrukt, resten
middels lettbrukt, middels godt dyrket, omtrent ioo100 mål dyrket jord et lengre stykke
fra gården, i nærheten innhavn (hjemmehavn) av god beskaffenhet til 2 kuer, forresten
havn i utmark, skog til husbruk og salg, gjennomsnitt 15 tylfter bjelker og 50 favner ved
årlig.
EIERE
Fra første halvdelen av 1300-årene dels selveiergods, dels klostergods under Hovedøen
kloster, etter 1532 krongods, en mindre part lå samtidig til Sande kirke, resten
selveiergods. Eides 1650 av utenbygds bønder. I r66i vel halvparten og 1701 og senere
hele Berger med Jernbu selveiergods.
BRUKERE
Omkring år 1400 Hallstein, Helge Aslessøn, 1535 Halvard Kjelssøn, 1560 Bjørn.
Clement bruker fra før 1591 til senest 1605. Jacob bruker fra 1605 til ca. 1635. Hans
Jacobsen fra ca. 1645 til ca. 1665. Fikk 1657 eller noe før en medbruker, Peder Olsen, så
gården ble delt i to bruk. Ca. 1665 ble gården overtatt av to av Hans Jacobsens sønner,
Jacob og Hans Hansen, henholdsvis 30 og x6 år, hver med en halvpart, mens Peder Olsen
trakk seg tilbake som husmann, flyttet senere til Svelvik, hvor skifte etter ham ble holdt
1690. I r68 ble på Berger satt opp en overenskomst mellom brødrene om gårdens bruk.
Av gården med sag, kvern og fiskeri, skog og mark skulle hver tilhøre like meget.
BRUK I: Jacob kom i økonomiske vanskeligheter «formedeist en og annen tildragelig
motgang» og pantsatte sin halvdel av gården for 200 dlr, til Tryg Evensen Hannevig,
sønn av Even Rasmussen Hannevig i Nesbygda. Tryg overtok bruket på åremål (leie i
visse år) 1685. I den anledning ble holdt takst, som viste at der var stuehus i dårlig
forfatning og at lade og låve var felles med den andre halvparten av gården. Jacob ble
bevilget å være husmann i «Sandsvikbråten» på Trygs gods resten av levetiden. 1699 ble
han stevnet av Tryg fordi han hadde bodd på plassen, i/ro av Berger, uten å ha hjulpet til
med skatter og avgifter, slik som avtalen mellom dem var. Dømt til å betale i dir. pr. år i
15 år. Jacob hadde noen utestående fordringer. I 1706 stevnet han flere som skyldte ham
både penger og løsøre. Han klarte dog ikke å innløse pantet etter utløpet av Trygs
brukstid, og Tryg, som hadde forbedret gården med rydning og nye hus, flyttet til Sande,
idet han inngikk makeskifte med Strømsøborgeren Nils Matsen Norup og fikk Skaug i
Sande mot at Norup fikk Trygs del av Hannevik. Norup overdrog straks vedkommende
halvdel av Berger til den fra Svelviks historie kjente Even Friderichsen, senere
kapteinløytnant i Svelvik, som da var trolovet med Ingeborg Torsdatter. Even
Friderichsen, som i 1704 bodde på Berger, kjøpte da odelsrett til B. Imidlertid flyttet han
til Eik, som han hadde kjøpt 1703 og til Svelvik 1710, og solgte i 1717 Berger til ungkar
Bent Jacobsen Myre og hans kjæreste Maria Evensdatter. I 1745 solgte disse for 290 dir.
bruket til sønnen Friderich Bentsen. 1753 solgte han for 8oo dlr. sin halvpart av Berger
og plassen Sands. vika til ungkar Edvard Eriksen Dyrdal, som tok panteobligasjon hos
selgeren for de 500 dir. Han eide en tid nesten hele Berger, %, men 1756 solgte Edvard
for 1300 dir. til tidl. eier Bent Jacobsen Myre, og flyttet senere til Strømmen strandsted,
hvor det var skifte etter ham 1783. Bent solgte etter få år videre til ungkar Jørgen

Bentsen, f. i Bjørndalen i Sande 1724. Bent Jacobsen Myre kan vi gå ut fra var engasjert
i skipsfarten; han var borger til Strømsø og opptrådte i sitt 8i. år som vitne og bodde da i
Strømmen strandsted, hvor han døde 4 år senere.
BRUK 2. Den andre delen av Berger hadde Hans Hansen til sin død 1689. Nevnt som
kirkeverge 1685. Enken Helge Gundersdtr. fortsatte å drive gården. Tok 1704 obl. på 111
dlr. hos svogeren Jens Olsen Sand. Enken Helge og svigersønnene, hvorav flere bodde i
Svelvik, solgte 1706 til svigersønnen Peder Julsen g. m. datteren Gunhild. Hun døde alt i
1707 og Peder året etter. Bruker ble halvbroren hans, Erik Hansen Huseby fra Hurum g.
m. Helge Hansdatter, datter av Hans Hansen Berger. 1710 overtok en annen datter av
Hans, Ingeborg Hansdtr. g. m. Erik Jansen i Svelvik de forskjellige arveloddene. Erik
drev g. til sin død og enken satt med den til hun i henhold til overbirkerettsdom av 1741
måtte avstå den til sin svoger Amund Olsen Knem, som nærmeste odelsberettigede og
som fikk skjøte på den 1745. Samme året solgte han en part av eiendommen til Peder
Eriksen Dyrdal, og i 1747 overlot han også resten til denne for 250 dlr. Peder etterfulgtes
1755 av halvbroren Edvard Eriksen Dyrdal. Bruket kom så til Marcus Olsen, men han
solgte 1766 til eieren av bruk i, Jørgen Bentsen, for 1100 dlr. Dermed var Berger atter
samlet.
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Dette ble ingen billig fornøyelse for Jørgen. Femten år senere ble nemlig denne parten
taksert for bare 6oo dir., jordveien kunne fø2 hester, 7 fe, i utmarken dessuten havn til 8
sauer. Til denne delen hørte sag, og kvernbrukets anpart og part i laksefiske. Jørgen fikk
1784 kgl. bevilling på en bygdesag på Berger. --- Ved skifte etter Jørgens kone, Anne
Jacobsdtr. 1794 ble B. «med alle tilliggelser av huser, skog, mark, fiskeri, sag og
kvernbruk med anpart i Strømmens kirke» taksert til i8oo dir. Gården oppgis å være
altfor dyrt innkjøpt, særlig siste fjerdeparten. Enkemannen forenes med sønn og
svigersønn om at gården oppføres for taksten i8oo dir. «i betraktning av de store mangler
samtlige gårdens huser, tillikemed de under gården hørende plasser og disses huser med
samt sag og kvernbruk nå er i, hvis opprettelse med de øvrige mangler i henseende til
jordveien og gjerdesgardene som og at skogen er aldeles uthuggen. —- Hvilke samtlige
manglers opprettelse visst vil medta fullkommen en like summa, og i betraktning herav

var det skifteforvalteren som nu innen skiftet befant disse manglers riktighet,
approberte». Avtale ble gjort mellom far og sønn om bruken av gården. Boet eide
halvparten av Eik, 1764 taksert til 250 dir., men det skulle vært altfor lavt, ble nå taksert
til 700 dlr. Ole Mandal i Strømmen strandsted oppgav at han hadde brukt Eik for årlig
avgift 30 dir. foruten andel av skatter. Skriftlig dokument om dette forelå dog ikke, og
Jørgen ville ikke vedstå at han skulle ha lovet Mandal å vedbli gården så lenge han
ønsket. Boets netto 1692 dlr. Annes begravelse var standsmessig, den kostet godt og vel
4 dir. Jørgen Bentsen døde 1795, året etter konen, og gården gikk til sønnen Bent
Jergensen, f. 1762. Han døde 1809 og etterlot seg hustru Maren og en datter Anne, f.
1799. Bent hadde vært en dyktig bruker, som hadde brakt gården i god stand; den ble
taksert for hele 5000 dir. på grunn av de forbedringer han hadde gjort. Verge for datteren
var hennes tantes mann, Peder Pedersen Auvie i Lier. Enken ble gift med Jørgen
Torgersen Knatvold fra Hurum. Han erklærte i 1814 at han som g. m. enken var i
besiddelse av halvdelen av gården. Odelsberettiget var imidlertid datteren Anne
Bentsdtr., og Jørgen lovet å overlate henne gården når hun var blitt myndig. I i8ao ble så
parten solgt for 3000 dir. til den i bygdas historie vel kjente Herman Hansen fra Solberg i
Lier, som i i8i8 var blitt g. m. Anne Bentsdtr. og som altså nå ble eier av hele gården.
Herman tok obl. hos Jørgen Knatvold for hele kjøpesummen; også de følgende årene tok
han opp flere lån, så han arbeidet noe tungt økonomisk de første ti-årene. — Mellom
Herman Berger og Anders og Kristian Gunderssønner Dyrdal ble 1836, tingl. 26.
oktober, inngått forlik om bruken av Sandsvikas fiske og istandholdelse av brygge m. v.
Herman Berger var en av de første bygdefolk som brannforsikret husene sine. Takst 17.
juli i 848: Utvendig panelt, gulmalt og tegltekt 2-etasjes hovedbygning med forstue, 6
tildels rappede og malte værelser samt kjøkken med skorstein nedenunder, i alt 12 dører,
2 trappeoppganger til 2. etasje, her værelser med 4 dører, kjeller av gråstein under
bygningen; tegitekt drengestuebygning med bryggerhus og 2 små værelser; vest for
hovedbygningen tegltekt stolpebod 9 stolper med kornbinger i 2. etasje og to
trappeoppganger; nord for hovedbygningen et rødmalt og tegltekt ved- og vognskjul;
videre rødmalt og tegitekt uthusbygning med 2 låver, 3 lader, 2 hestestaller med 5 og 4
spilltaug; fjøs vegg i vegg med denne bygning med 17 båser, en kalvebinge og innlagt
vannspring. Alle hus tømret unntatt vognskjul av bindingsverk og fjøs av gråstein.
Samlet takst 2570 dir. Eieren pålagt å anskaffe 8 brannspann, stige og hake. — Herman
Berger døde 1878. Hustruen Anne i 1876. Arvingene, som var sønnene skipskaptein
Bent Berger, agent Hans Berger og forvalter Michael Berger, proprietær Bent Aasnæs
som var g. m. datteren Andrine, datteren enkefru Rensa Tofte, kjøpmann Ove Leegaard
som var g. m. datteren Hermana, datteren frk. Cecilie Berger og frk. Mathilde Berger,
solgte ved skjøte I 3. febr. 1880, tgl. 3. mars, eiendommen, innbefattet halvparten av
Sandsvikfisket til Jürgen Jebsen for 104 000 kroner. Samme dag tingl. erklæring fra 25
eiere av den til Blinde- vannet støtende strand hvori samtykkes i at demningen for vannet
forhøyes av Bergers eiere på betingelser. Ved skylddeling 1891 ble to parseller og
vannfallene med vannrettighetene tillagt fabrikkene, nemlig Berger Fabrik som ble gitt
en skyld av m. 5.60 og Fossekleven Fabrik, skyld m. 4, hvoretter hovedbølet ble oppført
som br.nr. i av skyld m. 18.41. En rekke festekontrakter på tomter ble inngått i årene
utover. Jürg Jebsen døde 1901, og enken, Eliza Jebsen, solgte eiendommen i 1902, skj.
dat. 21. juni tgl. 19. juli for 102 626 kr. til sønnen Jens J. Jebsen. Denne ble g. m. Agnes
Tofte, dtr. av Bernt Tofte (f. 1821, d. 1875), eier av Ugstad i Hurum, og hustru Rensa,
drt. av Herman Berger og frue.
Ved Høyesterettsdom av ‘. oktober 1905 ble fastslått at Jens J. Jebsen er uinnskrenket
eier av hele den foss som mellom Berger og Dyrdal av Bergerelven dannes på
strekningen fra Fosseklevens Fabriks inntaksdam og østover til fabrikkene og at eieren

av g. nr. 145 br. nr. i Dyrdal i Sande ikke har bruks- eller eiendomsrett i fossen og
tilliggende grunn og ikke rett til å ta vann i elven m. v.

HUSMENN
1666 nevnes tre husmenn under Berger, men den ene, Hans Jacobsen, var nok i en alder
av 78 år kårmann, og en annen soldat, selv om han naturligvis også kan ha vært
husmann. 1723 føres opp bare en husmann, litt utsæd, før i ku. I 1747 to plasser, Iversrød
og «Sætren». På den første ingen hus, på den siste frem- og uthus i slett tilstand. En
takstforretning 1760 gir beskjed om tre plasser: Sætra, Bråten og Jernbu — På skiftet
etter Anne Jacobsdtr. Berger 1794 nevnes «tvende Sandsvig Pladsen» samt
ødegårdsplassen (før Jernbu), Bråten, Sætra og Ulvika, altså seks i det hele. I i800 var det
skifte e. Christen Pedersen, husmann i Ulvika, han druknet i Svelvikstrømmen. I i8oi
nevnes disse husmenn med jord: Tosten Tostensen, Lars Jensen, Johan Mathiesen, Peder
Olsen, Peder Pedersen. Peder Olsen vet vi bodde i Ulvika, g. m. sin forgjengers enke der.
1804 skifte etter konen, bare 6 dlr, netto. I x852 bodde husmann Hans Syvertsen i
Ulvika, Ole Olsen i Bråten og Kristian Larsen på ødegården. 1865 hette de fem
husmennene på Berger:
Anders Pedersen, Jørgen Pedersen, Zacharias Svendsen, Ellef Nilsen og Kristian Larsen.

BREKKE
Navnet ble i 1604 skrevet Brecke. 1668 og 1723 Breche. Gården ligger for seg selv bak
åsen vest for Berger; grenser mot øst og syd til denne gården, til Sand i nord. Kupert.
Kjøreveiforbindelse med hovedveien ved Berger. Ingen grensetvister kjennes.
Navnet Brekke betyr bakke, usammensatt naturnavn, som tør ha vært til alt i førkristelig
tid (se bd. I, 5. 42).
Brekke var nedlagt etter mannedauen og tatt opp av øde omkring år 1600. Tvedelt ca.
1680 og deretter dels i, dels 2 og 3 bruk til 1853, senere ett bruk. To husmannsplasser,
nevnt 1801; 1865 bare én plass tilbake, Veierud, på 6 mål som lå lengst nord i Brekkedalen. Begge plassene nedlagt og tillagt gårdens innmark eller havnegang. Brekkes skog
ligger rundt gården, bortsett fra den sydlige delen. Arealer og fehold i dag: Dyrket jord
ca. 100 mål, skog i alt ca. 500 mål, 2 hester, 9 kyr, 1 okse, 5 ungdyr, 2 griser, 7 sauer og
20 høns.
MATRIKKELGÅRDEN BREKKE, NR. 2
Ødegård (fjerdedels gård) 1600 og senere; skyld i 1650 1/2 skpd. salt, 1701 10 lpd. korn.
I 1657 skattet av en hest, ni fe, syv sauer og to svin. 1667: Skog, av gran til noen smålast.
Intet rydningsland, humlehage. 1723: Sandjord og blåleire, tungvunnen. Skog til
gjerdefang og brenne og noe til husfornødenhet, fehavn hjemme og i gården. — 1803: En
hest, 3—4 fe, mangler skog og havn, avsides beliggenhet og adkomst. — 1819: I måtelig
drift, havn og skog utilstrekkelig, slett jord og overmåte tungvint. Skyld uforandret 10
lpd. —1865: 103 mål åker og dyrket eng, tung vei til sjøen og avsetningssted, tungbrukt,
middels godt dyrket; innhavn i nærheten av god beskaffenhet til en ku, for resten havn i
uthavn, skog til husbruk og til salg, gjennomsnitt en tylft årlig.

EIERE
Brekke har nesten alltid vært bondegods og for det meste selveiergods.
BRUKERE
Første brukeren vi vet om var Jørgen Brecke, nevnes 1560, den neste var Bjørn, som
betalte skatt av gården 1605. Han var ca. 1614 avløst av Gudmund, og i hurtig rekkefølge
kom nå disse brukerne: Hans, som 1616 solgte noe trevirke til hollandsk skipper, Nils

1634 og Torkel 1645. Med Fingar Gudmundsen Breche, vei en sønn av Gudmund, født
1614, inntrådte mer stabilitet i brukerrekken. Han hadde gården fra senest 1650 til ca.
1680 og i 1684 er to av sønnene hans, Gudmund f. 1660 og Guttorm f. 1663, ført opp
som eiere og brukere. Midt l 1690-årene satt begge brødrene øyensynlig nokså trangt i
det. Ved skifte 1695 etter Guttorms kone Man Amundsdatter var boets netto bare ca. 10
dlr., og omtrent samtidig lånte Gudmund 50 dlr, av Tryg Evensen Berger mot pant fire
lpd. skyld i Brekke, og l 1699 fikk Tryg skjøte på dette av Gudmund. Men Guttorm var
da såpass økonomisk ovenpå at han kunne kjøpe søsteren Barbras arvelodd på 2 lpd., og i
1712 kunne han som odelsberettiget innløse de 4 lpd. som Gudmund hadde solgt til Tryg
Berger. Guttorm samtykte i at Gudmund på nærmere betingelser fikk være på gården. I
1722 var Guttorm enebruker. I 1731 j en alder av 75 år, solgte Guttorm gården til Gunder
Jensen Sand som også fikk odelsskjøte fra Gudmunds sønner, Jon og Povel. Gunder
Jensen solgte både Brekke og Sand i 1752 han bodde da på Sand som han også eide — til
svigersønnen Bent Iversen i Svelvik for 400 dlr. Denne solgte 1757 begge gårdene videre
til Gulbrand Nilsen fra Røyken for, 180 dlr. Etter bare 2 års forløp solgte han Brekke for
600 dlr, til dragon Anders Hansen Høyen. Anders Hansen døde imidlertid året etter og
ved taksten som ble holdt etter hans død er nevnt en stuebygning; flere fremhus fantes
ikke. Videre en liten beste- stall, nytt féhus, en gammel låve med tre lader, meget

brøstfeldig, og en utlade i nordre eng. Gården fødde da to hester, åtte fé, 4—5 sauer, og
ble verdsatt til 388 dlr.
Brekke gikk nå ved auksjon til dragon Peder Olsen, visstnok en sandesokning, og ved
auksjon 1763 til Hans Eriksen, Knem søndre. 1766 opplyses at Brekke var ubebodd.
1781 solgte Hans Eriksens enke Dorthe Reiersdatter 3 1/6 lpd. skyld til svigersønnen
Petter Nilsen Bjørnstad fra Røyken. Han ervervet seg også resten av gården av arvingene
etter Hans Eriksen, men solgte 1785 til Jacob Sandersen. Denne solgte 1793 halvparten
av gården til ungkar Thore Knudsen Sand for 420 dlr. og gården ble altså nå delt i to
igjen. Men det ble snart en tredje bruker, idet Thore 1798 solgte halvparten av sin del,
altså en fjerdedel av gården, til Peder Andersen Krok. Handelen innbefattet det østre og
søndre jorde, likeså den søndre delen av skogen. «Endelig følger den solgte part felles
havnerett i utmarken fot sine kreaturer samt anpart i Strømmen kirke.»
— Det var altså 1798 disse tre brukerne på Brekke Jacob Sandersen (se bruk 1), Thore
Knudsen (bruk 2) og Peder Andersen Krok (bruk 3).
BRUK 1. I 1802 solgte Jacob Sandersen sin halvpart i gården til en halling, Christopher
Halvorsen Aasen fra Flå som 1807 igjen solgte til Ole Johnsen, fra Kaajord i Botne «med
den forskjell og fordel at husene av meg nesten av nye er oppbygde, og således nå
separert fra Brekkes øvrige oppsitter», som det heter i skj. fra Christopher. Ole Johnsen

solgte 1834 sin halvpart til svigersønnen Mathias Olsen mot oppholdskontrakt for seg og
hustru. Mathias overtok også i 1836 Johan Fr. Jørgensens nedenfor nevnte part, men ble i
1839 erklært for umyndig. Eiendommen, som nå med det siste kjøpet utgjorde 3/4 av
gården, ble senere slått sammen med br. 3.
BRUK 2. I 1801 solgte Thore Knudsen sin del til Casper Sandersen fra Strømmen
strandsted. Denne var ifølge tradisjonen skredder, og det er meget sannsynlig da bruket
alene neppe kunne livberge en familie. Et jorde på Brekke heter fremdeles Casperjordet,

og dette navnet skriver seg vel fra Casper Sandersen. Casper og hustru Jørand
Gundersdatter var uten livsarvinger og overdro 1830 sin fjerdepart til høker i Svelvik,
Johan Fr. Jørgensen, som var beslektet med dem, og med hvem de inngikk
oppholdskontrakt mot at Jørgensen fikk alt de eide. Jørgensen solgte dog alt i 1836, som
ovenfor nevnt, bruket til Mathias Olsen (se br. nr. 1).
BRUK 3. I 1810 solgte Hans Clausen sin fjerdepart av gården til Peder Olsen Solberg,
som hadde bruket til 1819, da han solgte det til Anders Olsen Tandberg. 1832 solgte
Anders til Ole Olsen. I 1841 fikk Ole Olsen auksjonsskjøte også på Mathias Olsens 3/4
av gården (se br. 1) og eide nå altså hele gården. 1885, ble eiendommen delt likt mellom
Ole Olsen og hans sønn Martin. Ole Olsens part ble da taksert for: Innmark 600 dlr.,
skog og utmark 220 dlr., og bygninger 180 dlr., til sammen 1000 dlr.
Med Hans Johansen Horgen kom Brekke inn i roligere eierforhold igjen. Hans Horgen
var født i Frogn ved Drøbak i 1810. Han kjøpte 1853 både Martin Olsens og Ole Olsens
parter, og siden har da Brekke vært på én hånd. — Hans Horgen drev gården til sin død
1877. Han etterlot seg sønnen Karl, som i 1889 fikk skjøte på gården for 10 000 kr. av
moren Lena Ellefsdtr., f. i Ås 1831. Karl Horgen døde etter et ulykkestilfelle på Berger i
1923 en alder av 60 år. Da han var ungkar, ble gården overtatt av hans ugifte søster
Emma Horgen for 40 000 kroner, hvorav for løsøre 10 000. Hun drev gården til hun døde
i 1949 en alder av 83 år. Eies nå av hennes søstersønn, fylkesskogmester i Buskerud,
Torleiv Tryti, f. 1900, sønn av lærer Nils Tryti og hustru Marie f. Horgen. Gården er nå
for 10 år forpaktet bort til Thorleif Bjørnstad fra Røyken.
HUSMENN
De to husmennene med jord under Brekke. som nevnes 1801, var Thore Clausen, 40 år,
med kone og 3 barn, og Johannes Knudsen, 50 år, med kone. Plassen Veierudløkken,
som den ene av dem kaltes, var 1834 på 1/2 lpd. skyld og var verdsatt til 150 spd. Ole
Johnsen, som da eide plassen gav den til sin datter Berthe, hvis mann Gulbrand Andersen
i 1837 solgte til Peder Olsen for 100 dlr. I 1865 eides plassen av kommunen og beboddes
av en enke med fem hjemmeværende barn, et datterbarn og en losjerende sjømann. Den
andre plassen, hvis navn vi ikke kjenner, var da lagt ned. Veierud ble kjøpt av Hans
Horgen 1870 for dlr. Også denne plassen er forlengst lagt ned. Veierud innmark ble 1922
solgt til Josef Jørgensen, Sand. Videre har vi på Brekke navnet «Olinebakken», og der
skal en Oline ha bodd i en stue. Det kan ha vært den fjerdedel av Brekke som ble fraskilt
1798. «Tossenkossa» kalles en liten skogbit som støter til innmarken i vestre hjørne, mot
Nasledal. Navnet sier oss muligens at en som har het Torstein (Tossen) har brent kåser
eller kosser der. Endelig har de et jorde med navnet «Bjørnevenna». Dette skriver seg vel
fra at bjørnen engang har vært her og beitet.

I

SAND
Navnet ble i 1500-årene skrevet Sanndt og Sannd, fra omkr. 1600 Sand. Navnet Sand,
usammensatt naturnavn, kan være eldgammelt (se bd. 1, s. 42). Den dyrkede marken
ligger samlet i et avlangt felt på sandblandet leiregrunn i vekslende lende mellom fjorden
i øst og riksveien i vest og med felles gårdsvei for brukene mellom disse. Rundt om skilt
fra de nærmeste gårdene ved skogkledde åser. Grenser til Brekke og Berger i syd, til
Håøen i nord.
Skogen ligger i nordvest fra riksveien, et areal strekker seg inn til Nasledalsbekken og et
areal går lenger syd opp mot Ramnen, hvor den støter til Bergers skog. I 1795 ble tinglest
en delingslinje for skogen mellom daværende eiere av Berger og Sand.
Sand ble lagt ned etter mannedauen, men tatt opp av øde omkr. midten av 1500-årene.
Forsvinner så fra skattelistene for å dukke opp igjen 1634. Var ett bruk til 1790, da
gården ble delt i to. Senere i en rekke mindre bruk, som især i den siste mannsalderen har
gitt plass for atskillige egne hjem og sommerhytter.
Midt i 1750-årene er nevnt «plassen Sand under gården Sand»; i 1801 en husmann,
Johannes Olsen, uten jordvei.
MATRIKKELGÅRDEN SAND, NR. 3
Ødegård 1578 og senere. Gl. skyld 5 lpd. salt og 12 sk. penge, senere satt opp i 10 lpd.
salt 2 sk., 1667 8 lpd. korn. I 1657 skattet av i hest, 8 fe, 6 sauer, 6 svin. — 1667: Skog
av gran til noe smålast, intet rydningsland, har humlehage. — 1723: Meget skarplendt
jord, mislig til korn, skog til gjerdefang og brenne samt litt til husfornødenhet, fehavn
ringe. — 1803: 1-2 hester, 3 fe, må dog kjøpe en del høy, mangler skog og havn, skarp
jordart. — 1819: I dårlig forfatning, jorden skarp og ufruktbar, havn og skog aldeles
utilstrekkelig, lettvint drift, har en lakseruse. — 1865: Gårdens 6 bruk anslått til i alt
154½ mål.
EIERE
Sand svarte 1560 landskyld til Kronen. 1650 eide Kronen mesteparten, 5 lpd. skyld,
Strømm og Sande kirker mindre parter. 1693 eide Greven av Jarlsberg Kronens gamle
part, men 1701 var omtr. hele gården selveiergods, 7 lpd. skyld, mens Strømm kirke og
Sande prestebol hadde småparter på hver ½ lpd. skyld.
BRUKERE
Den første kjente hette Knud, svarte landskatt 1634, Jon betalte skatt 1645 og 1657.
Neste bruker var Michel Olsen, f. 1614, nevnes siste gang 1675. Fra 1693 drives gården
av den fra Svelvik kjente ferjemann og handelsmann Jens Olsen Sand f. på Veberg i
Sande, til senest 1722, da sønnen skipper m. v. Gunder Jensen Sand overtok. Solgte 1752
til svigersønnen Bent Iversen i Svelvik «på grunn av alder og skrøpelighet gjennom flere
år, som har brakt meg i de omstendigheter at jeg ved mine gårders mislige bruk (eide
også Brekke) er blitt fordypet i gjeld». Tok opphold hos svigersønnen. Denne solgte
1757 til Gulbrand Nilsen fra Røyken. Gulbrand solgte 1762 Sand til Hans Jensen
Ulbjørns-Knem for 637 dlr.; han hadde den bare til 1766, da Knud Clausen Håøen
overtok for 920 dlr. Han døde 1772, 53 år. Enken Maria Madsdtr. satt så med gården til
1785, da eldste sønn Thore Knudsen, f. 1758, løste ut arvingene og ble eier av hele
gården. Tok obl. på 400 dlr, hos Hurum-lensmannen Truls Nilsen Schjøttelvig, klarte
ikke å sitte med hele gården mer enn 5 år, solgte derfor 1790 halvdelen, 4 lpd. skyld, til
broren Claus Knudsen for 400 dlr. samt en gul hest. Dermed var Sand delt i to bruk.
Claus overtok den nordre delen av Sand, det som i dag omfatter br. nr. 3—7, mens Thore
altså beholdt den søndre delen, det som i dag utgjøres av br. nr. 1| og 2.

BRUK 1. Denne eiendommen ble skilt ut fra br. 2 1807, idet den daværende eier av
dette, Hans Tovsen Lærum fra Våle, solgte halvparten av bruket, en fjerdepart av gården,
2 lpd. skyld, for 900 dlr, til Lars Eriksen, som også var fra Våle, fra plassen Strange u.
Olumstad. For 30 dlr. kjøpte Lars dessuten i 1808 av Claus Knudsen et jordstykke, som
«strekker seg fra kjøperens huse der er beliggende på dette jordstykke og like til bekken
der deler imellom min og kjøperens eiendom». Lars Eriksens to sønner, Hans og Jørgen
Larsen, overtok bruket. I 1848 solgte Hans sin part til broren, som således ble eier av
hele bruket. Det kunne i 1848 (takst 25. okt.) fø 2 fe, sauer, og der kunne såes 2 tn. havre,
8 tn. poteter, noe bygg og hvete, jordveien taksert til 400 dlr., og skog 100 dlr., hus 150
dlr, og laksefiske, 50 dlr. Jørgen døde 1859, 50 år, og enken Sigrid Torstensdatter, f. på
Eiker 1821, drev bruket videre. I 1911 ble det av arvingene i boet etter ekteparet solgt for
3500 kr. til sønnen, Oluf Jørgensen, f. 1850, død 1924. Han var g. m. Martine Hansen, og
1926 solgte hun bruket for 8400 kr., hvorav for løsøre 3000 kr., til sønnen Josef
Jørgensen, f. 1896, g. m. Nicoline Svendsen fra Lier. De har bruket nå. I 1922 kjøpte
Jørgensen av Karl Horgen plassen Veieruddalens innmark, 7 mål. Bruk nr. 1 er i dag på
40 mål samt 150 mål skog. 1 hest, 4 kuer, 1 ungdyr, 2 griser, 40 høns. Bær og
fruktdyrking, vanningsanlegg. ½ i bunngarnsfiske. En byggetomt er solgt og en bygslet
bort, dessuten er 2 hyttetomter bygslet av eiendommen.
BRUK 2. Thore Knudsens søndre halvdel av Sand, 4 lpd. skyld, ble av ham i 1793 solgt,
og i stedet kjøpte han halvdelen av Brekke. Hans del av Sand ble kjøpt av Ole Olsen
Ødegården, f. 1740, d. 1806. Denne solgte i 1804 halvparten av bruket, 2 lpd., skyld til
ungkar Petter Olsen Solberg, men denne solgte allerede 1807 til før nevnte Hans Tovsen,

som var g. m. Ole Olsens dtr. Lisbeth, der altså var odelsberettiget. I skjøtet fra Petter
Solberg heter det at salget omfattet den søndre delen av jordveien og søndre delen av
husene. Lisbeth Olsd. døde 1822, mens Hans Tovsen levde til 1842. Ved skifte s. å. ble
bruket utlagt til sønnene Petter og Ole Hansen, f. henholdsvis 1815 og 1817. Ole solgte
sin del 1846 til broren, som var g. m. Inger Sørensdatter. fra Svelvik, f. 1811. I 1846
kjøpte Petter Hansen av Ole Hansen Høyen et areal av Sands nordre del (se senere) for
400 dlr. I 1892 solgte Petter bruket for 2000 kr. til sønnen Martinius Pettersen, f. 1851, d.
1927, var g. m. Anne Gorine Bentsdtr. Baskomti, f. 1855, d. 1931. Dennes eneste sønn
Petter Sand, f. 1883, overtok 1927 bruket ved arv. Han er g. m. Ingeborg Johansen fra
Drammen. I 1932 solgte han til Hilmar Olsen for 22 000 kr., hvorav for løsøre 1000 kr. I
1937 fikk Petter Gudmundsen, som på morssiden er i slekt med brukets forrige eiere,
odelsskjøte på bruket for 23 300 kr. Han er f. 1895 på Berger, sønn av tekstilarbeider
Gudmund Gudmundsen og Petra f. Olsen, g. m. Jenny Lovise Lie. Dyrket jord 44 mål,
skog 200 mål. 1 hest, 5 kuer, 2 ungdyr, 8 griser, 40 høns. Hagebruk. ½ i bunngarnsflske.
Av bruket er bygslet bort i tomt som er bebygd og i hyttetomt. Nordre del. Claus klarte
ikke å beholde stort av nordre delen av Sand. Han tok straks en obl. for 320 dlr. hos
Thyge A. Berg i Rødtangen, og i 1803 solgte han
størstedelen av bruket, 3 lpd. skyld, for 520 dlr. til Anders Christensen. I salget var
innbefattet halv fiskerett, alle husene og brukets halve skog. Samtidig ble besiktigelse
foretatt av husene. En gammel stuebygning med forsvale på vestsiden, østre veggen
råtten, den nordre i stuen til kjøkkenet borte og erstattet av et skap og en seng, intet gulv i

kjøkkenet, gammel brøstfeldig skorstein, små blyvinduer, bare enkelte stokker igjen av
laden som ble brukt til gulv i de nye husene Anders bygde samme sommeren, intet fjøs
og bare noen enkelte brukelige stokker av stallen, forbedringene ville komme på 112 dlr.
— Claus døde 1808, 46 år. Ved skifte ble nettoen bare 6 dlr. Det gikk ikke stort bedre for
Anders Christensen. Han måtte ta opp flere lån, og i 1807 solgte han halvparten av
bruket, 1 1/2 lpd. og anpart i Strømmen kirke til Lars Jacobiev Holmstuen for 550 dlr.
Om hans videre salg se hr. nr. 3 og 4. Lars Jacobsens eiendom ble i 1830 av ham
testamentert til Ole Hansen Høyen mot fritt opphold for seg og hustru Pernille
Guttormsdatter. så lengde de levde. Lars døde 1832 og Pernille 1850. Ole Hansen solgte
som før nevnt halvdelen av eiendommen til Petter Hansen på br. 2, og den andre delen
ble det som i dag er br. nr. 5 og 6 se disse.
BRUK 3 og 7. Anders Christensen solgte i 1819 en part til Thyge A. Berg, som Anders
hadde lånt penger av. Salget omfattet fiskeretten, det halve fjøs og nødvendig låveplass
m. v. Berg solgte 1842 til sin brorsønn skipper Martin Larsen. som i 1849 solgte til los
Frode Knudsen. Denne hadde allerede i 1837 av sin svigermor, Anne Marie Reinertsdtr.,
kjøpt hennes eiendom 1 mark for 100 dlr., og begge brukene har senere vært drevet
under ett. En av Frode Knudsens sønner, Fredrik Sand, f. 1846, ble en kjent
kommunemann, ordfører m.v. i Skoger, hvor han eide gården Imjelt nordre. Enken etter
Frode Knudsen, Randi Helene Pedrsdtr., f. i Svelvik 1806 solgte 1882 til sin sønn Petter
Frodesen som også var los, for 2800 kr. og flyttet selv til sin sønn i Skoger, der hun døde
1899, 82 år. I 1912 solgte Petter Frodesen til Ole Hurum for 6000 kr. Han hadde bruket
til 1927 da han solgte til spinnerimester Thomas Bullen for 13 500 kr. I 1938 solgte
dennes enke Hermane Bullen for 9062 kr. til sønnen Harald Bullen. f. 1907, g. m. Liv
Jørgensen. De har bruket nå. Dyrket jord 30 mål, skog 60 mål, 1 hest, kuer, 2 ungdyr, 2
griser, 2 sauer. 100 høns. Frukt- og jordbærdyrking. Pelsdyravl. 1/2 i bunngarnsfiske. Av
bruket er solgt tomter som er bebygd. samt bygslet bort hyttetomter.
BRUK 4. Opprinnelsen til dette bruket er den parsell Anders Christensen 1823 solgte til
Anders Olsen for 250 dlr, I 1829 hette brukeren Ole Olsen. og han solgte da til Halvor
Iversen Askerud fra Botne for 300 dlr. Hans sønn, Lars Halvorsen, solgte1890 for 2900
kr. pluss opphold til Christoffer Zackariassen f. i 1856, d. 1926, g. m. Anette Larsen.
Hun solgte 1938 for 2000 kr. pluss husvære til yngste sønn Thorleif Zackariassen f.
1913, g. m. Ingebjørg Mogan fra Veggli. Fra bruket er solgt 2 parter, hvorav den ene et
jordareal 12 mål. Gjenværende areal er ca.5 mål, dertil kommer 60 mål skog.
BRUK 5. Ole Hansen solgte 1890 resten av sin eiendom på Sand til Christoffer Mikalsen
Lærum fra Sande for 1200 kr. Etter hans død ble bruket 1896 av hoet solgt til Johan
Andreassen for 3800 kr. Han døde 1927, og i 1948 solgte enken Asta Andreassen for 14
600 kr. pluss fritt hus m.v. til sønnen Hjalmar Lærum, f. 1900. g. m. Johanne Røed fra
Sande. De har bruket nå. Jordareal 16 mål, skog ca. 60 mål, 2 kuer og 15 høns.
BRUK 6. I 1863 solgte Ole Hansen Høyen en del av sin eiendom på Sand til fraktemann Lars Magnussen. Denne var f. i Lier 1830 og hans hustru Maren i Botne 1831.
Lars solgte i 1890 for 2900 kr. til sin sønn Martinius Larsen, f. 1858, d. 1949, var g. m.
Karen Zackariassen. f. 1861, d. 1948. Larsen solgte 1939 bruket for 5000 kr. og husvær
til Knut Haugland. f. i Røyken 1914. g. m. Marie Prøis. Av bruket, som var på ca. 14
mål, er frasolgt 4 tomter som er bebygd og 1 ubebygd. Gjenværende jordareal ca. 3 mål.
Rett til 1/2 bunngarnsfiske.

HÅØEN
Navnet ble 1590-årene skrevet Haaøenn, i 1600- og 1700-årene Haaøen, Høvøen, Haaøe,
etter omkr. 1800 Højen. Høien og Høyen om hverandre i personnavn; i offentlige
dokumenter som regel alltid det gamle matrikkelnavnet Håøen, som betyr «den høye ø»
(bd. 1, s. 1 og 43). Den samlede innmark har fra gammelt ligget på sandblandet leirgrunn
mellom Kroksåsen i øst og skogen i vest, på begge sidene av riksveien; mesteparten av
innmarken og all bebyggelsen nå på nedsiden av denne. Jevnt, svakt hellende terreng mot
sjøen. Alle gårdene har lett forbindelse med hovedveien og Krok brygge, bygdevei
mellom denne og riksveien. Håøen-gårdene grenser til gårdene Sand i syd og Ådne i
nord. Skogen til gårdene ligger for Håøen søndres vedk. fra fjorden og vestover til
Berger skogsdele på høyden som helder ned mot Blindevannet. Mellom og nordres skog
ligger i teiger og stykker fra bygda og delvis mot Berger skog og sognedelet i
Blindevannet. Høyen-setra tidl. seter og husmannsplass under Håøen mellom, nå
selvstendig bruk, ligger et stykke oppe i skogen.
Opprinnelig var Håøen-gårdene en større udelt gård. Når den ble delt i de tre
matrikkelgårdene søndre, mellom og nordre, kan ikke bestemt sies; det er i all fall skjedd
før 1593, i hvilket år disse tre brukerne nevnes: Giord, Eivind og Oluf. Den siste hadde
Håøen søndre, hvilke de andre hadde, er uvisst. Hver var ilagt samme beløp i skatt, og
slik var det lenge utover at de tre gårdene fulgte lag hva skyld og skatter angår, så deres
størrelse og «herlig- heter» må ha vært nokså like. I årene 1611-17 nevnes Nils, Hans og
Knud Haaøen, som alle solgte bjelker m. v. til hollandske skippere. Alle tre gårdene var

fullgårder, men ved den nye matrikuleringen 1667 ble de satt ned til tredingsgårder
samtidig som skylden ble forandret fra den gamle saltskylden på 2 skpd. til 1 1/2 lpd.
korn for hver gård. 5. november 1804 var der en åstedssak (i henseende til deres fiskegrunne sør etter). . og enedes man om å sette opp «et merke, av en stør, fra KrogsBerget,
der utgjør distansen for nordre og mellom Håøens fiskerettighet, både i henseende fiskeri
med bundgarn og med vad eller not etter sild, således at ingen, på noen av sidene,
utkaster sitt sildegarn inne på dens annens linje; men om strømmen under vadets trekning
skulle forårsake dets opplegning på den annens grunn, da skal sådant aldeles ikke
forårsake minste misforståelse imellom noen av dem, da dette tilfelle skal være til følge
for så vel den ene som annen av oppsitterne, uten noen innbyrdes godtgjørelse som
gjensidig — og forentede seg nu der hen å oppføre en stenrøyse, hvor stør-merket
imellom nordre og mellom Håøen på den østre og søndre Håøen på den vestre side av
bukten der støter i øst mot Krogs-berget og i vest mot søndre Håøens eiendom.»
MATRIKKELGÅRDEN HÅØEN SØNDRE, NR. 4
I 1657 skattet den av 2 hester, 12 fe, 9 sauer, 4 svin. 1667: Skog til noe smålast, intet
rydningsland, pålagt å plante humlehage. — 1723: Skog til brenneved og nødvendig
gjerdefang, noe til smålast, jorden sandig og våtlent. Skylden foreslått satt opp 1 lpd.
1803: 2 hester, 10 fe, ikke skog til fornødenhet, havnen skarp eller skral. — 1820: Er i
god drift, har bunngarnsske, foret vanskelig for kuene, da de får sykdom av det. — 1865:
Anslått til 265 mål åker og eng, 136 på br. nr. 1 og 129 br. nr. 2. Hver har skog til
husbruk og til salg 4 tylfter bjelker og 10 favner ved. Lettbrukte.
E I ER E
Som gammelt klostergods under Hovedøen gikk Håøen søndre kort før reformasjonen
over er til Kronen, 1678 til greven av Jarlsberg og 1730 til lensmann i Strømm, Amund
Jacobsen Myre, som kom i besittelse av gården ved makeskifte med greven, der i stedet
fikk jordegods i Sande. 1755 ble Håøen søndre selveiergods.
BRUKERE
Fra 1593 til senest 1660 stadig bare en bruker, Oluf. d. 1660. I 1661 for første gang to
brukere, Hans og Guttorm. 1664 enken Kari Torstensdtr. og Guttorm Bjørnsen. Kan var
enke etter førnevnte Oluf, hun var 1665 gift igjen: de betegnes som fattigfolk. Mens hun
i 1666 fremdeles brukte sin del av gården, hadde Guttorm måtte vike for fenriken Jonas
Petri, som av jorddrotten hadde fått størstedelen av gården til bruk. Guttorm ble attpå til
tre år senere dømt til å bøte 2 dlr. fordi han ikke etter øvrighetens befaling hadde betalt
Perti «hva han burde». De neste brukerne vi vet om var Lars Olsen, som var der senest
fra 1684, da han møtte som lagrettemann. og Jon Svendsen. som 1690 nevnes som
kirkeverge og var sønn av Svend Andersen Ådne. Skifte etter Lars og Jon henholdsvis
1697 og 1699. Etter Lars var intet til deling mellom arvingene. etter Jon 28 dlr. Ingen av
dem etterlot seg voksne sønner. Fra senest 1723 var Claus Gabrielsen og Ole Larsen
brukere, den første f. på Graver i Hurum 1671. En takst fra 1746 viser at begge brukerne
hadde hver sine våningshus og uthus og bebyggelsen var ens hos begge: Stue med
atterstue. bryggerhus, låve, to lader, fjøs, hestestall, grisehus, men husene var alle «udi
gammel og slett tilstand». Skog bare til husbruk. I ”måtelige” åringer kunne på gården i
det hele avles: 80 lass høy, som ble kjørt inn med to hester, årlig ble sådd 16 - 18 t.
havre. 4 hester, 18 fe og 14 sauer kunne vinterføs. Takst for hele gården 400 dlr.

I 1755 kjøpte Knud Clausen, sønn av Claus Gabrielsen, hele gården H. søndre for 700
dlr, av arvingene etter lensmann Amund Jacobsen Myre. Med Clausens overtagelse er
det slutt med leilendingstiden her. Han satt med hele gården til 1764. da den ble varig
delt 2 to bruk, hvert med en skyld av 16 lpd. korn. Knud overtok Sand 1766.

BRUK 1. Den første eieren av søndre delen av gården ar Gullik Tollefsen på H. mellom.
Han kjøpte 1764 for 1400 dlr. Boet etter ham solgte 1773 til Jørgen Bentsen Berger for
180 dlr. Han eide gården til 1789, da Michel Sandersen Ingvaldsåsen i Skoger kjøpte for
1800 dlr. Bruker til 1805, da han solgte for 180 dlr. til Hans Olsen fra Nes øvre, som
også skaffet seg odelsretten mot å betale 250 dlr. til Christoffer Sandersen Syversvolden.
Gården stod ham altså i 2100 dlr., den var året før taksert til 1100 dlr. Hans Olsen var f.
1774, sønn av Ole Brodersen og Gudbjørg Hansdtr.; var soldat, da han 1803 ble g. m.
Johanne Marie Halvorsdtr., som tjente på Nes, f. 1769. Hans døde 1834, og enken stod
som bruker en del år til eneste sønn Ole Hansen f. 1811 overtok. Ble g. m. Susanne
Mikalsdtr. fra Lærum i Sande, f. 1828. Ole Hansen døde 1895. Enken og øvrige arvinger
overdrog 1897 til sønn Broder Olsen Heien for 15 000 kr. pluss opphold for moren, der
døde 1916. I 1903 overdrog Broder H. til sin svoger Lauritz Hansen og dennes sønn Ole
for 16 352, hvorav for løsøre 2500. Lauritz H. var f. på Ådne (se der) 1841, sønn av Hans
Jørgen Ådne, ble g. m. Ole Hansens dtr. Mathilde, f. 1852. Av 12 barn vokste disse 9
opp: Hilda, Ole, Signe, Håkon, Jørgen, Maren, Olga, Christoffer. Thora. Lauritz Hansen
døde 1920. Sønnen, skipskaptein Ole Høien. f. 1873, hadde i 1916 overtatt også sin fars
part av gården for 17 500 kr. og hadde den til 1937, da han solgte til Einar Lersbryggen
for 52 000 kr., hvorav for løsøre 16 000 kr. Han nydyrket 8 mål og plantet 200 frukttrær
på eiendommen. I 1943 gikk den ved odelsløsning for 85 000 kr., hvorav for skogen 26
000 kr.. over til Maren Bøhmer, dtr. av Lauritz Hansen, g. m. Sverre Bøhmer. De driver
gården nå. Areal dyrket jord 128 mål og 1100 mål skog. Besetning: 2 hester, 10 kuer, 1
okse, 3 ungdyr, 2 griser, 50 høns. Hagebruk.
BRUK 2. I 1764 solgte Knud Clausen den andre halvdelen av H. søndre for 950 dlr. til
Lars Amundsen H.nordre. Han solgte snart til Peter Andersen, som i 1767 lot holde takst.
Våningshus utjenlig til å repareres, takst 3 dlr., uthusene noe bedre, takst 8 dlr.,
jordparten omkr. husene, «stuejordet» kalt, i fullkommen god hevd, åker og eng gav god

grøde. Av strandjordet gav øverste halvdelen noenlunde god avling, den nederste «i slette
omstendigheter» på grunn av myrlent, graset spises neppe av kuene, kan bli bedre og god
til åkerland ved å forsynes med dype grøfter, pløyes og hevdes. 1786 solgte Peter
Andersens enke. Berte Mine Pedersdtr., og øvrige arvinger til Hans Larsen. Solgte videre
1807 var da på Ulbjørns-Knem — til Han Jensen i Strømmen strandsted for 2700 dlr, og
5 tylfter hustømmer. Innen en måned solgte H. J. til Anders Pettersen Gyltesø fra Sande
for 3000 dlr. Hadde gården til 1829; solgte da til sønnen Ole Andersen for 700 dlr. 0. A.s
enke og øvrige arvinger, til. bl.a. lærer Anders Høyen. solgte 18-72 til Ole Andersen
Solberg for 2230 dlr. Var g. m. Mari Helgesdtr. fra Strømsodbygda på Ringerike. Hun
hadde før vært gift med Klemet Bentsen på Lersbryggen i Sande. Etter at hun var blitt
enke, solgte hun i 1891 for 12 000 kr. pluss opphold til sin sønn Sigvart Klemetsen
Lersbryggen. f. i Sande 1861, d. 1924. Var g. m. Ingeborg Grimsrud. f. 1870, død 1946.
Hun solgte 1929 for 40 000 kr., hvorav for løsøre 15 000 kr. til eldste sønn, Sigurd
Lersbryggen. f. 1901. g. m. Gudrun Larsen. Gårdens dyrkede areal er på 120 mål og
omkr. 1100 mål skog. derav 400 mål under Ulbjørns-Knem. To hester, gris og høns til
hushruk. fjøsdriften midlertidig nedlagt fra 1937. Hagebruk. 1200 frukttrær.
BRUK 3 m. v. I 1870 solgte Ole Andersen H. av sin eiendom br. nr. 2 en part til
styrmann Christian Pedersen for 395 dlr, og havn for en ku m. v. Pedersen døde 1884, og
enken ble g. m. Anders Pedersen. Denne solgte 1888 for 3500 kr. til skipsfører Thomas
Jensen. Han hadde i 1885 for 1000 kr av Jens Nilsen Krog og hustrus barn og svigerbarn
kjøpt en part som i 1806 var utgått fra H. mellom, br. nr. 12 og 16 av denne gård.
Thomas Jensen f. 1841 i Krok, omkom ved forlis 1907. Hans enke Olava Jensen solgte
1917 for 7500 kr. pluss husvære til sønn Vigo Jensen f. 1881, g. m. Ingeborg Øksdal. De
har bruket nå. Areal 40 mål dyrket jord, 3 kuer. 1 ungdyr. 2 griser. 30 høns.

HUSMENN OG PLASSER
1664 nevnes 1 husmann på H, søndre. Hafskjold Pedersen. 1767 plassen Krog; der var
stue og lite kjøkken med svale utenfor, en låve med lade og fjøs, som tilhørte plassens
beboer, Tore Olsen. Gjerdene og innhegningene kunne neppe «frede jorden».
— 1774 en stuebygning på «Haaøen-Eye» (søndre) med tilbygd låve og fjøs, taksert for
25 dlr.; hadde tilhørt Lars Pettersen. 1824 plassen Braathen hvor Johan Mathiesen hadde
bodd til da (navnet Bråten forekommer på H. søndre ennå). — En av plassene har vel
vært det stedet som har det eiendommelige navnet Baskomti. Her bodde 1865 Bent
Baskomti, fisker og huseier, f. 1801 og hustru Mina Wilhelmsdtr. fra Drammen og 3
barn. Senere eiere fisker Nils Johansen, Thomas Bullen, vognfabrikant M. Andresen,
Drammen: etter 1925 dennes barn. Brukes som sommersted.

MATRIKKELGARDEN HÅØEN MELLOM, NR. 5
1657 skattet av 2 hester, 18 fe, 14 sauer, 3 svin. 1667: Skog til smålast, intet
rydningsland, pålagt a plante humlehage, et laksefiske sammen med Håøen nordre. —
1723: Jorden sandig og våtlendt. Skog til brenneved, gjerder og noe til smålast, halvdelen
i et laksefiske sammen med H. mellom. — 1802: 2 hester, 6—7 fe, mangler havn, ikke
skog til fornødenhet. 1820: 3 hester, 10 fe. er i god drift. har noe rydningsland. havn
utilstrekkelig, skog til husbruk, bunngarnsfiske sammen med H. nordre. Lettvint og god

jord — 1865 anslått til 271 1/2 mål åker og eng, fordelt på i alt 8 bruksnr. Lettbrukte.
Skog til husbruk og til salg.

EIERE
Gammelt klostergods under Hovedøen. ble overtatt av Kronen og 1678 av greven as
Jarlsberg: selveiergods fra 1737.
BRUKERE
Bare én bruker til senest 1698. da det var blitt to. Hans Håøen bruker fra senest 1645, da
han var ilagt skatt for seg, hustru samt to døtre og en tjenestegutt. 1661 enken Karen
bruker, fra 1664 til senest 1669 Torkild Hansen, 1698 Bjørn og Hans Olsen. den siste var
Torkilds stesønn. Skifte etter Hans i 1709. Intet til arvingene. 1723 var Jens Jensen og
Borger Halvorsen brukere. Disse brukte gården 1730 og var antagelig grevens siste
leilendinger her: for i 1737 ble både H. mellom og H. nordre av grev Frederik Anthon for
900 dlr. solgt til Povel Olsen Bekkevar som i 1735 hadde solgt sin gård Lersbryggen i
Sande. Povel hadde begge gårdene til sin død 1746. Skiftet viste at han ikke var snau
foruten de to gårdene i Strømm eide han Goverud i Hof og part av Bakke i Hillestad,
løsøre for 352 dlr. Hadde ikke voksen sønn til å ta over, og ved auksjon gikk H. mellom
og nordreover til sandesokningen Peder Hansen Bjørge for 1000 dlr. Solgte i 1752 H.
mellom for 500 dlr, til svigersønn Tron Amundsen «værende’ hos meg på

dragonkvarteret Mellom Haaøen». Et skjøte året for ble mortifisert «efterdi jeg siden er
kommet i erfaring sammes uriktige utstedelse og forfattelse». Tron ar også velhavende
sandesokning. hadde en bror Mahtias på Grytebakke og slektninger på Ekeberg. Tron var
også lagrettemann. d. 1755, 34 år. Skiftet viste netto formue 543 dlr. Bl. a. ble to kviger
taksert til 4 dlr., 4 voksne sauer til 2 dlr., en gris til 2 mark 12 sk.. rikholdig og f1ott
garderobe. Hadde bare en sønn på 2 år. Etter Trons bortgang ble H. mellom og nordre
atter to selvstendige gårder inntil videre samtidig som den første deling av H. mellom
fant sted. Trons bror Lars Amundsen overtok 1755 H. nordre, mens Trons enke Aase
Pedersdtr. som giftet seg med Anders Hansen, og Trons sønn Peder Tronsen overtok
hver sin del av H. mellom. Peder Tronsens del ble dog visstnok ikke brukt av ham, men
av stedfaren. i anledning av opphevelsen av fellesskapet mellom H. mellom og nordre
ble 22. aug. 1759 holdt besiktigelse. Grensene ble gått opp, avtale gjort om bruk av skog,
fiskeri og jorder. Den nordre uthusbygningen skulle følge H. nordre. Der var bare
framhus til en familie, sa nye måtte bygges til det ene bruket.
1760 solgte Anders Hansen sin part til Lars Amundsen for 400 dlr., og 1764 solgte denne
halvdelen igjen til Aase Pedersdtr.s tredje mann, Gullik Tollefsen for 460 dlr., mens
Peder Tronsen fremdeles stod som eier av sin part. Samme året skaffet Gullik seg
odelsskjøte på H. mellom. Betalte 300 dlr, til «det høygrevelige herskap» for det. Peder
Tronsen kom ikke til å slå seg ned på Håøen. — 1790 finner vi ham på Dyrdal i Sande,
hvor han 1783 var blitt g. m. enken. 1790 solgte han og hans mor, Aase, som da var blitt
enke igjen, nesten hele gården til Haagen Evensen for 1148 dlr., og 1794 overtok denne
også resten av arvepartene til Gullik Tollefsens barn, Tollef og Maren, Haagen lot 1790
holde takst. Der kunne på gården såes 1 tn. hvete, 2 tn. bygg, 10-12 tn. havre og høstes
70-80 lass høy. 3 hester kunne vinterfødes, samt 12 fe, sauer m. v. Takst inngjerdes 800
dlr. Utmark tilstrekkelig til gårdens dyr, av skogen kunne hogges årlig «uten ruin» for 70
dlr., takst 200 dlr. To etasjes våningshygning, to uthusbygninger, bestående av to lader
med låver, stall for hest og sauer, fjøs. Laksefisket taksert til 20 dlr., samlet takst 1110
dlr. Haagen klarte ikke å beholde gården samlet svært lenge, og synes i det hele å ha hatt
det tungt økonomisk. I 1796 solgte han en del til Peder Andersen. som fikk fri

sommerhavn i H. melloms skog m. v. «for de kreaturer der kunne ventes født på den
solgte anpart». (Retten frafalt 1883.) I 1800 tok Haagen obl. på 1000 dlr. hos den
velhavende Svelvik-los Ingebret Bronske, senere en obl. til hos samme på 490 dlr.
1806 solgte Haagen halvdelen av eiendommen til svigersønnen Nils Thoresen for 1400
dlr., «såvel halve huser som jord, åker og eng, skog og utmark med anpart i Strømmens
annekskirke samt laksefiskeri>.
BRUK NR. 1, 6, 8 m. v. Nils Thoresen brukte sin del av gården inntil sønnen Hans
Nilsen overtok 1845 og den gamle og hustru fikk føderåd. 1848 gikk gården og føderådet
til Christian Adamsen Follestad på H. nordre. Branntakst s. å.: 2. etasjes tegltekt, tømret
delvis bordkledd hovedbygning, vegg i vegg med naboens, br. 3—4, gang av
bindingsverk på østre side, nedenunder stue, kammer, kjøkken med skorstein, i 2. etasje
kammer og loftsrom, tegltekt bryggerhus, tømret med kammer, kjøkken m. v. Takst 500
dlr. Chr. Adamsen som eide bygningens vestre halvdel, solgte straks til Jørgen Hansen
Myre for 1450 dlr. 1853 og 1856 kjøpte Johan Horgen på Brekke mesteparten av de to
hovedbrukene på H. mellom og solgte disse 1865, hvorav halvparten for 2200 dlr. til
prokurator i Drammen, O. H. Christensen. Denne hadde en «avlskar» på gården.
”Prokurator-jordet” er et minne etter eieren. 1869 gikk gården ved auksjon til styrmann
Alexander Holst for 1285 dlr., og 1871 fikk han auksjonsskjøte også på H. nordre for
1501 dlr. samtidig som han solgte tomt til kommunen for Høyen skole (br. nr. 9). Holst
gikk konkurs 1879, og boet solgte 1882 det hele til skipsreder Thomas Helgesen i
Svelvik for 30 000 kr. Satt med gårdene til 1899, da Ole Olsen Øksdal kjøpte dem for 24
800 kr. Etter hans død over til broren Peder Øksdal 1910 for 30 000 kr. Solgt til K.
Dreyer. som igjen solgte til Per og Lars Helland 1915 til Jørgen Paulsen og sønn Ingvald
for 36 000 kr. 1917 solgte disse et jordstykke langs Kroksåsen til Tollef Eknæs og L.
Jørgensen. I 1918 ble gården solgt til Inge Mull for 105 000 kr. som igjen solgte til
Danielsen. Fra ham 1920 til Nicolay Richardsen for 85 000 kr., hvorav for løsøre 25 000
kr. Året etter til Ragnar Askestad for 73 000 kr., 1923 til Gudbrand Halvorsen for 79 500
kr. 1932 utskilt en tomt til Høyen Bedehus.
1935 ble gården, med unntagelse av en parsell 4-5 mål som selgeren beholdt for
egen del, solgt for 46 500 kr. til Lars Blikom. f. 1882 i Bamle, g. m. Margrethe Rosland.
Gården omfatter i dag br. nr. 1, 6 og 8 av gr. nr. 5 H. mellom og br. nr. 1 av gr. nr. 6,
H. nordre. Med sine 16o mål dyrket jord er eiendommen den største av H.-gårdene.
Annet areal 15 mål, skog 1188 mål. 2 hester, 12 kuer, 1 okse, 6 ungdyr, 30 griser,
60 høns. Fruktdyrking.
I 1948 innkom til Universitetets Oldsaksamling restene av et kvinnegravfunn fra
vikingtiden funnet på H. nordre. Det dreier seg om en stekepanne av jern og en vevskje
av jern. Vevskjeen er meget godt bevart, mens stekepannen er noe forruster. Platen er flat
og skaftet jevnbredt og kraftig, med en hempe ytterst ute. Sakene lå ved et ildsted på en
høyde på vestsiden av gården under 75 cm tykt gruslag. De er en gave fra finneren Arne
Blikom
BRUK NR. 2. Dette var er jordstykke som Hans Nilsen i 1846 solgte til Kristen
Reinertsen Ådne for 50 dlr., stod ubebodd i 1865 og gikk i 1883 over til Kristen
Reinertsens medarving Andreas Andreassen Solberg for 400 kr. og i 1887 til svigersønn
Edvard Edvardsen Solberg. har senere fulgt Ådne.

BRUK NR.3 og 4. Den andre halvparten av H, mellom Haagen Evensens del ble 1838
overtatt av skipsbvggmester i Svelvik Hans Thomas Riberg. Overlot 1812 et jordstykke
til bruk for den tidligere eier og hustru for deres levetid pluss bruk av en del av husene.
Riberg solgte 1843 til Christian Eriksen fra Røyken for 500 dlr. pluss opphold. Solgte en
større anpart til Johan Horgen (Nr. nr. 3 ), og 1856 kjøpte Johan Horgen nok et større del
av den gjenværende eiendom (hr. nr. 4) av enken Dorthea Wang. I 1865 solgte Horgen til
skipper Hans Martin Hansen fra Drøbak for 2200 dlr. 1875 solgte Hansens enke for 1635
dlr, til Johan Olsen. I 1884 gikk gården over til skipper Christian Bing for 12 000 kr.
1896 til Lasse Jørgensen for 13 000 kr. Kjøpte 1917 sammen med T. Eknæs et
jordstykke langs Kroksåsen og delte det mellom seg: Jørgensen fikk søndre del,
”Sompa”. I 1941 solgte Lasse Jørgensen til sønn Ivar Jørgensen for 30 500 kr. Lasse
Jørgensen var født 1870 i Leikanger i Sogn, død 1946. Ivar Jørgensen. f. 1901, g. m.
Marie Sørensen. 112 mål dyrket jord. skog 800 mål, annen utmark 600 mål. 2 hester, 8
kuer, 4 ungdyr, 20 griser, 15 sauer, 100 høns. Litt frukt- og grønnsakdyrking.
BRUK NR. 5. Er jordstykke av 6 mark skyld, utskilt 1874 til Svend Pedersen og i 1891
solgt til Jørgen Paulsens H, nordre og har senere fulgt denne gården.
BRUK NR. 7. Bruket et utgitt fra H. melloms bruk nr, 1 i 1853, da Christian Eriksen
Wang solgte en del til Gjermund Guldbrandsen fra Sigdal, g. m. Åse Andreasdtr.
Solberg. 1861 fra Wangs svigersønn og umyndige arvinger, kjøpesum 200 dlr.
- 1907 gikk bruket etter tvangsauksjon for 1950 kr. til Zakarias Wang. f. 1875. g. m,
Anna Bolette Jørgensen. Wang arbeidet dessuten ved Berger Fabrik
1911 - 16. Dyrket jord 12 mål, 1ku, 1 ungdyr. 1 gris, 10 høns. Frukt- og bærdyrking.
BRUK NR.11, Høyensetra. Opprinnelig seter, senere husmannsplass under H. mellom,
ligger for seg selv oppe i skogen ca. 1,2 km fra riksveien. Selvstendig bruk 1812 -13, da
husmann og båtbygger Even Knudsen kjøpte plassen av de to hovedbrukernes eiere, Nils
Thorsen og Hans Th. Riberg, for til sammen 460 dlr., fri sommerhavn for de kuer der
kunne vinterfø seg på bruket. brenneved og gjerdefang i gårdenes skog (disse rettigheter
frafalt i makeskifteskjøte 1917) Auksjonsskjøte 1873 for 200 dlr, til Jørgen Paulsen. som
solgte til Carl Johannessen 1891 for 300 kr. Auksjonsskjøte 1913 for 1800 kr. til Ole
Pettersen som solgte 1917 til 0laf Ådne for 9800 kr., hvorav for løsøre 3000 kr.
- 1920 fra hans enke Anna til reparatør Hans Larsen for 11 500 kr.. hvorav for løsøre
1600 kr, -1922 for 16 000 kr. fra Hans Larsen til Arnt Guttormsen. f. i Nordfjord 1879, g.
m. Oline Pedersdtr. Berle. - Dyrket jord 33 mål, skog ca. 100 mål. 2 kuer, 1 ungdyr, 1
hest.
BRUK NR.12. Er en parsell som 1885 av Nils Kristian Jensen ble solgt til skipper
Thomas Jensen Krok og tillagt dennes bruk nr.3 av H. søndre
BRUK NR.13. 14. Kroksløkken Opprinnelig husmannsplass. Ble av Peder Andersen H.
mellom solgt til husmann Nils Kristensen Krok for 350 dlr. 1841 solgt til Jens Nilsen for
350 dlr. 1875 til sønn Nils Kristian Jensen for 130 dlr. Denne kjøpte også en parsell av
Atalie Karnette Olsdatter, H. mellom, for 230 dlr. 1885 til John Nilsen Kvinge. for 1900
kr. Av denne kjøpte Julius Pettersen Sand i 1892, for 1800 kr. Holdt ku og en del småfe.
Enken, Anette Pettersen, solgte 1933 for 300 kr. til sønn Karl Pettersen.

MATRIKKELGÅRDEN HÅØEN NORDRE, NR. 6
Skattet 1657 av 2 hester, 13 fe, 7 sauer, 6 svin. — 1667: Skog til smålast, intet
rydningsland, har humlehage. — 1723: Jorden sandig og våtlendt, skog til brenneved og
gjerdefang, noe til smålast. halvdelen i et laksefiske sammen med H. mellom.
-1802 og 1820: Samme beskaffenhet som H. mellom, anføres det. - 1865 anslått til 263
mål åker og eng (litt mindre enn H. mellom). fordelt på 8 bruksnr. Alle lettbrukte.

EIERE
Som de andre H.-gårdene gammelt k1ostertods under Hovedøen, ble overtatt a Kronen
1532 og 1678 av greven av Jarlsherg. selveiergods fra 1737.
BRUKERE
Når unntas at en enke og hennes sønn en tid drev gården sammen. ar det bare én bruker,
liksom gården var udelt like til 1811, lenger enn de andre H.-gårdene. Guttorm var
bruker 1657 og er antagelig identisk med Guttorm Kolbjørnsen i 1666: fikk 1689 fornyet
bygselbrev av grevens amtsforvalter. senere sies at gården skulle tiltredes Jon
Guttormsen, men Tord Guttormsen hadde den i 1698. Skifte i 1700. Netto bare vel 24
dlr. 1723 sønnen Svend og moren Maren brukere. Trolig var de grevens siste leilendinger
her, for l 1737 gikk gården sammen med H. mellom over til selveie og ble en tid drevet
sammen av Peder Hansen Bjørge fra Sande, som 1752 solgte H. mellom og 1755 H.
nordre for 500 dlr., til svigersønn Lars Amundsen, Denne skaffet seg 1764 odelsskjøte
fra greven på eiendommen for 300 dlr. Lars Amundsen døde 1765, 42 år. Atskillige
midler: Løsøre solgt for 538 dlr., eide hele H. nordre, halvdelen av H søndre og
halvdelen av Ådne. Enken giftet seg med Peter Andersen. død 1770. 1786 ble Lars

Amundsens eldste sønn. Tron Larsen. f.1755 med egen arv eier av hele H. nordre. Han
lot (1. feb. 1790 holde takst): Der kunne såes 10 tn. havre, 1 tn. hvete, 2 tn. bygg foruten
det nødvendige til gårdens bruk is erter, lin og hampefrø, årlig høstes 80 lass høy a 2
skpd., vinterfødes 3 hester, 12 fe, 10 sauer, svin og andre «små kreature». Takst
inngjerdes: 800 dlr. Utmark noksom tilstrekkelig til havn. Av skogen kunne årlig hogges
til salg bjelker, smålast for 60 - 80 dlr. Takst 200 dlr. To etasjes framhus.

To lader med låver, hestestall, fjøs, takst 100 dlr. Laksefiske, lite fordelaktig: 10 dlr.
Samlet takst 1100 dlr. — Forholdene under krigen 1807-14 klemte også Trons økonomi:
Tok 1807 obl. for 450 dlr, hos Tyge A. Berg i Rødtangen og solgte 1811 en del av
gården, 5 lpd., for 3500 dlr. (krigsmynt) til skipsreder Nub Engebretsen i Svelvik,
«bestående av et for seg selv innhegnet og fra gårdens øvrige eiendom fraskilt
jordstykke». Nub fikk 1815 odelsskjøte fra Tron og sønnen Guttorm Tronsen. Dette var
den første delingen av H. nordre. Den neste i 1821, da Tron solgte resten, 12 1/2 lpd. til
svigersønnen Hans Pettersen Knem og i 2 1/2 lpd. til sønnen Guttorm, hver for 200 dlr.
Tron tok opphold hos svigersønnen.
BRUK NR. 1. Guttorm Tronsen solgte sin del 1825 og flyttet til Holmsbu. Kjøper
var Christian Gjermundsen Furu, f. 1777, og g. m. Maren Johanne Larsdtr. Tofte. Gav
1375 dlr, for eiendommen. Tok 1833 obl. hos broren, John Furus enke, Randi Gorine.
Furu døde 1837, og gården gikk til Johan Christiansen Tuft fra Sande for takst 1000 dlr.
Solgte 1857 flere parter, mest til beboere på Krok, 1868 solgte Johan Christiansen for
2150 dlr, til Alexander Holst, H. mellom. Eiendommen har senere fulgt denne gården.
Christiansen beholdt en parsell, Kroks-Haga.
BRUK 2 og 3. Hans Pettersen Knems før nevnte 12 1/2 lpd. solgte han 1841 for 1650 dlr,
til Tollef Johnsen Håøen, som samtidig solgte «det nordre jorde» m. v. uten bygninger
for 900 dlr, til Anders Johnsen Selvig. 1848 taksert for til sammen 1550 dlr. 1850 solgte
Tollef sin part til Christian Adamsen Follestad for 1042 dlr., og 1852 solgte Anders

storparten av sin del til Martin Adamsen for 1050 dlr, og i 1855 resten for 300 dlr, til
Christian Adamsen, som to år etter også kjøpte Martins part for 1700 dlr, og var således
nå eier av hele bruk nr. 2. Solgte et par år etter størstedelen til grosserer Jacob Borch i
Drammen for 2300 dlr. Branntakst 7. sept. 1857: I. etasjes tegltekt, tømret bordkledd,
oljemalt hovedbygning med stue, kammer og kjøkken med skorstein og komfyr,
rommene malt med vannfarge, 2 kjellere; bordtekt og bordkledd, men uinnredet
bryggehus. Uthusbygning av tømmer og bindingsverk med 2 lader, låve, ved søndre ende
tømret fjøs, ved nordre hestestall med 2 spilltaug og vognskur. Samlet takst 720 dlr.
Borch solgte videre 1867 til skipsfører Carl Nilsen for 2500 dlr.; fra ham gikk
størstedelen av bruket 1874 til Svend Pedersen (nå br. nr. 9 av H. nordre). Borch kjøpte
igjen en del av eiendommen på auksjon i Carl Nilsens konkursbo 1875, men hadde til
slutt bare en del av Krok. Dermed var br. nr. 2 redusert til 5 lpd. Resten av Chr.
Adamsens eiendom, br, nr. 3, ble 1869 solgt til enkemadam Magdalene Christensen for
1400 dlr. 1873 solgte hun for 1000 dlr. omtr. halvparten til kjøpmann Elling Christensen
og A. C. Hoff på Ådne, mens hennes gjenværende part nå er br. nr. 3. Magdalene giftet
seg med J. Olsen, som 1875 solgte til skipsfører Hans Reinhard Christensen for 700 dlr.
1888 fra hans enke Grete til Hans Edvardsen for 2150 kr., videre 1890 fra dennes enke
Julie til enkemadam Lena Horgen for 1800 dlr., 1905 fra hennes arvinger til Hans
Winther for 2500 kr., 1907 til Nils Tryti for 2900 kr., 1919 til E. 0. Berg for 4000 kr.,
1934 fra dennes enke Jørga til Axel Nøsterud for 9000 kr. 1939 til ingeniør Anders P.
Foss, Oslo, for 10 000 kr., 1946 til fru Ingebjørg Schiøll Oslo, for 12 500 kr. Hun kjøpte
1947 en parsell av H. R. Stampe, gr. nr. 7 Ådne, for 1500 kr. og har eiendommen — nå
hus og hage — som sommersted.
BRUK NR. 4, Krok, Martin Tronsen kjøpte 1857 en eiendomspart av Johan
Christiansen for 100 dlr. Herav solgte han straks en part for 50 dlr, til skolelærer Hans
Jørgen Hansen, som også kjøpte en anpart av Johan Christiansen for 200 dlr. Begge
partene ble slått sammen til ett bruk. 1861 solgte Hansen til Constantin Holst for 350 dlr.
1870 ved auksjon til skipsfører Christian Knudsen for 250 dlr. 1883 til Lauritz Hansen H.
søndre for 2000 kr. 1904 til Ole Kittelsen for 2800 kr., 1905 for 2800 kr. til sønn Johan
Kittilsen, omkom 1907 med skonner «Finn», og faren overtok igjen, solgte 1916 til
Marie Torkildsen for 6800 kr. 1918 til kommandersersjant Eivind P. Goverud for 7500
kr. 1919 for 10 000 kr. til Ole Kittelsens sønn, veivokter Lars Kittilsen, f. 1890, g. m.
Signe Hermansen. De har bruket nå. Forlik om veirett over br. nr. 5 tinglyst 3. mars
1932. Brukets areal 5 mål dyrket jord. Besetning 1 ku, 1gris, 25 høns. Litt hagebruk.
BRUK NR. 5, Krok. Martin Tronsen solgte 1858 resten av sin anpart av H. nordre til
skomaker Erik Hansen for 120 dlr. 1870 sluttet sammen med en annen liten part som
Erik Hansen kjøpte 1863 av Johan Christiansen H. nordre for 1000 dlr. 1887 solgte Erik
Hansen til datteren Julie for 2000 kr. mot bruksrett for selgeren så lenge han levde. 1892
til Thorvald Olaussen for 2225 kr. m. v. 1911 til Oskar Bjørndal for 5450 kr. 1912 til
enkefru Karense Larsen for 6000 kr. 1917 til styrmann Kristian Larsen for 6000 kr. 1920
for 13 000 kr. til hans enke Lilly, f. Bullen, annen gang g. m. Aksel Paulsen f. 1895, sønn
av Jørgen og Karoline Paulsen. De har bruket nå. Dyrket jord 12 mål, 2 kuer, 1 ungdyr, 6
griser, 150 høns. Litt hagebruk. Kafédrift i sommertiden.
BRUK NR. 6, Krok. 1859 kjøpte fisker Jan Knudsen en part av Johan Christiansen H.
nordre for 100 dlr, og samtidig en annen part av Martin Tronsen for 70 dlr. 1870 ble de
slått sammen til ett bruk på ca. 5 mål. Hadde ku, et par griser etc. Jan solgte 1895 til
svigersønn Søren Nebel, g. m. Clara Johanne Jansdtr., men beholdt en parsell, hvor han

bygde hus. Etter Clara Nebels død 1946 kjøpte svigersønn Halfdan Dyve, g. m. Martha
Nebel, den gjenværende del av det opprinnelige bruk.
BRUK NR. 7, Kroks-Haga. Skyldsatt 1868, eier Johan Christiansen H. nordre. 1881
solgte han til sønnen Christian Johansen for 900 kr. og fritt husvær for selger og hustru
på levetid. 1918 solgte Johansen til H. E. Sando for 10 000 kr. 1920 fra hans enke Julie
til Ole Jacobsen for 15 000 kr. 1925 til Halfdan Dyve for 12 000 kr. 1933 til Harald
Nygaard for 8000 kr. 1940 for 9000 kr. til Hans Pettersen, sønn av Julius og Anette
Pettersen, f. 1892, d. 1943, g. m. Hanna Myhre, som driver bruket nå. Areal dyrket jord
17 mål, 2 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 30 høns.
BRUK NR. 8. Dette er en part som Magdalene Christensen 1873 solgte til kjøpmann
Elling Christensen og A. C. Hoff, det såkalte «Follestad-Høyen», et navn som skriver seg
fra en tidligere eier, Christian Adamsen. Har senere fulgt gr. nr. 7 Ådne.
BRUK NR. 9 og 11 og parter av gr. nr. 5. Kjernen i dette bruket er en part av H. nordre
som Svend Pedersen kjøpte 1874 av grosserer Jacob Borch for 1500 dlr. Svend Pedersen
solgte dette med part av H. mellom i 1891 til Jørgen Paulsen Sætra. Solgte 1910 til Edvin
Ekstrøm og Hans Sørensen som 1912 solgte til Tollef Eknæs fra Nedre Eiker, f. 1885, g.
m. Kristine Hovland, d. 1944. I 1917 foretok T. Eknæs og L. Jørgensen et makeskifte av
jordene og kjøpte i fellesskap et jordstykke langs Kroksåsen tilhørende H. nordre, eier
Jørgen Paulsen og Ingvald Høien, gr. nr. 5, br. nr. i, og delte dette stykke slik at Eknæs
fikk den nordre del «Sandvenna» og Jørgensen den søndre del «Sompa». Av Jørgensens
eiendom fikk Eknæs mellomstykket, gr. nr. 5, br. nr. 20. I 1930 kjøpte Eknæs også
«Nubengen», gr. nr. 6, br. nr. II. 1939 solgte Eknæs gården til eldste sønn Arthur Eknæs,
f. 1911, g. m. Ingrid Olsen. De har bruket nå. Areal dyrket jord 100 mål, skog 350 mål.
På eiendommens del av Kroksåsen bortbygslet en rekke hyttetomter. Gårdens besetning
2 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 4 griser, 30 høns. Laksefiske sammen med H. R. Stampes del
av H. nordre.
BRUK NR. 10 og 11 Den parten Nub Engebretsen kjøpte i 1811 — jordstykket «Nubenga» tør være et minne etter ham — solgte han 1819 til Anders og Kristen Reinertsen
på Ådne for 400 dlr. Parten delt i to 1859, den nordre delen til enken Magdalene
Christensen (br. nr. 10), den søndre til Henrik Christensen (br. nr. 11). Partene har senere
fulgt gr. nr. 7 Ådne. I 1930 kjøpte Tollef Eknæs Henrik Christensens part br. nr. 11 av
Karl Auke.

ÅDNE
Navnet ble i 1593 skrevet Øffne, i 1600-årene mest Odne, Onne, men Odenne 1634,
Odtne 1698. — Innmarken ligger samlet på sandblandet leirgrunn, hovedsakelig på
høydedraget under Ådne-åsen på vestre side av riksveien, men strekker seg for en del
ned til fjorden med felles tømmerlegg og til dels felles strandlinje og fiskegrunn. Grenser
i syd mot Håøen-gårdene (Høyen), i nord mot Solberg, der søndre Solbergbekken danner
skillet. Skogen strekker seg sammenhengende nordvestover mot sognedelet i
Blindevannet. Navnet «Danmark» forekommer på br. nr. 5. Det gikk en åpen bekk fra
åsen ned til fjorden, og stykket mellom bekken og grensen mot Håøen mellom har vært
kalt «Danmark». — Navnet «Telja» på en åpen myrplass i nordkant av Høgås minner om
gammel bjelkehogging. — «Bjønneleina» er en skogli under Høgås. — Ådne-setra lå

sydvest for Pina, nå på en av H.-gårdenes grunn. På Ådne nevnes bare 1 bruker inntil
1649, da det var 2, fast todeling fra 1737 og deretter dels i, dels 2 brukere til 1817, da det
ble 3 bruk og etter hvert 6.
MATRIKKELGÅRDEN ÅDNE, NR. 7
Fullgård i likhet med Håøen-gårdene, og som disse trolig holdt i hevd gjennom hele
middelalderen. Samme skylden også, 2 skpd. salt, etter 1667 tredingsgård, skyld 11/2
lpd. korn. — 1657 skattet av 2 hester, 12 fe, 9 sauer, 3 svin. - 1667: Skog til noe smålast,
intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. - 1723: Skog til brenneved og gjerdefang,
noe til smålast, jordveien sandig. - 1803: 2 hester, 8 fe, skral havn. -1819: I god drift,
men skarp jord, tilstrekkelig havn, noe skog til salg, et lite fiskeri, lettvint drift. - 1865: I
alt 167 mål åker og dyrket eng, fordelt på 5 bruk.

EIERE
Gammelt klostergods under Hovedøen kloster, etter 1532 krongods, tilhørte I 1640årene stattholder Hannibal Sehested, så igjen til Kronen inntil greven av Jarlsberg
overtok 1678. Fra 1737 selveiergods.
BRUKERE
År 1557 Trond. Nils fra senest 1593 til senest 1622, da Christoffer har overtatt; han var
også skysskaffer og som sådan fritatt for skatt 1635, men var 1645 ilagt skatt for seg og
hustru, 2 tjenestepiker, en husmann og hans kone. 1649 hadde han fått en medbruker:
Bjørn. Fra 1657 sammenhengende rekke: Svend Andersen til ca. 1690, skifte etter ham

og konen Gro Sørensdtr. 1692. Gården gikk til sønnen Guttorm Svendsen. Skifte eter
ham, løsøre for vel 36 dlr., gjeld bl. a. resterende «høygrevelige rettigheter» 3 dlr. 2 ort,
hvorfor utlagt ku og l kalv, gjeld i alt 37 dlr., åbot satt til 13 dlr., husene brøstfeldige.
Eldste sønnen Søren Guttormsen samt Herlof Olsen kjøpte 1737 gården av greven av
Jarlsberg (skjøte dat. Jarlsberg 4. jan.) for 450 dlr.
Disse første selveierne på Ådne delte gården i to like deler. Tok obl, for hele
kjøpesummen, 225 dlr, hver, hos velstandsmannen Ole Jensen Sand. 1745 var Herlof
død; hadde en sønn Ole Herlofsen, men han tok ikke gården; slo seg i stedet opp i
Svelvik, antagelig ved deltagelse i sjøfarten. Boet etter Herlof var magert, og Ole Jensen
Sand tok over gården for gjelden. Solgte 1750 til Tollef Knudsen. Han og den før nevnte
andre brukeren Søren tok s. å. obl. for 250 dlr. hver hos Svelvikskipperen Tosten Olsen
Ancher. 1755 solgte Tollef sin halvdel for 297 dlr, til Povel Povelsen fra Gran på
Hadeland; han kjøpte 1756 for 360 dlr, også Sørens part av Reier Davidsen Furu, som
hadde eid den ett år. Gården var dermed atter på én hånd, men bare noen år. 1763 solgte
Povelsen halvdelen til Abraham Nilsen på Gjuve for 600 dlr, og 1764 den andre delen til
Lars Amundsen på Håøen for 500 dlr. Begge eierne fikk 1764 odelsskjøte av greven for
250 dlr. 1766 kjøpte Abraham Nilsen i boet etter Lars Amundsen hans part for 500 dlr.,
men solgte straks en halvdel videre til «forrige skipper» Frode Amundsen Solberg for
827 dlr., så Abraham tjente ganske godt på sin handel. Frode tok obl, på 290 dlr, hos
Gustavus Blom i Holmsbu og på 360 dlr, hos en enkemadam i Svelvik.
1774 var Abraham Nilsen død, og hans del gikk ved auksjon for 600 dlr. til
Svelvikborgeren Zacharias Humble, som s. å. også kjøpte Frode Solbergs del for samme
sum, altså ble det til sammen gitt 1200 dlr, for gården. 1781 var Humble død, og ved
takst ble verdien av gården nå satt til 750 dlr. Gikk ved auksjon for 766 dlr, til Tron
Larsen Håøen. Han satt med hele gården i 3 år, til 1784, da Ådne kom inn i mer stabile
eierforhold. Kjøper var Reinert Larsen, f. 1747, eide 1774—83 del av Gyltesø i Sande.
Gav 890 dlr. for Ådne og tok obl. for til sammen 1445 dlr, hos Holmestrandsfolk, en obl,
på tredjedelen av beløpet avlyst etter 2 år, resten forholdsvis snart etter. Reinert har

antagelig hatt et jaktefartøy, siden han i 1799 transporterte et parti høy sjøveien fra
Christiania. Høyet hadde Strømm-bøndene fått låne fra Hs. Majestets magasin på
Akershus, Reinert satt med gården samlet i 33 år, til han 2. okt. 1817 delte den mellom
tre av sønnene sine i tre like store parter, hver på 10 lpd. skyld og for 300 dlr. Samtidig
opprettet kontrakt mellom faren og sønnene om opphold for ham og hustru Helene
Andersdtr. De gamle skulle bl. a. ha: årlig 1 tn. hvete, 1 tn, rug, 3 1/2 tn. bygg, 1/2 tn.
helgryn, kvarter malt, 8 tn. havre, 1 kvarter erter, 6 bpnd. flesk, talg, sild, salt, tørrfisk,
laks, poteter, lin, humle til ølbrygging, 18 pnd. kaffe, 8 pnd. kandissukker; de kunne
bruke den østre havnen på gården, ha fritt hus (kammer, kjøkken og loft), fri ved, 5 dlr. i
håndpenger, fri oppvartning «såvel i sunnhets som sykdoms tilfelle og skal de bestandig
ha en pike som lønnes av oss», videre fri hest til kirken og andre nødvendige reiser, årlig
hver 2 par nye sko og et par støvler hvert annet år, en høstbær og en vårbær ku og 3
sauer, som skulle røktes og stelles like godt som sønnenes. Livøret ble taksert til en verdi
av 69 dlr, pr. år.
BRUK NR. 1. Eldste sønn Lars Reinertsen, f. 1780, overtok nordre delen. Død 1836, da
enken og øvrige arvinger solgte hus og herligheter for 150 dlr. til Hans Jørgen Andersen,
enkemann, f. i Svelvik 1815. To sønner, Lauritz Hansen, som kom til Håøen søndre, og
Adolf som var skolelærer, 3 døtre: Amalie, Mathilde, Hildur. Hans Jørgensen solgte
bruket 1874 til Elise Marie Christiansdtr., enke etter Ole Anders Håøen nordre. 1877
solgte hun og barna for 5800 kr. til Johan Theodor og Jørgen Oscar Ryen med verge
kommandersersjant Johan Ryen. I 1880 for 6400 kr. videre til Hans Olsen Håøen søndre,
f. 1853, sønn av Ole Hansen Håøen. Hans var første gang g. m. Hilda Anette Pettersen,
som døde 1887. Gift annen gang med Hermane Solberg, f. 1868, dtr. av Petter Solberg
og Anne Hansdtr. Hans 0. Ådne døde 1905, og enken drev gården videre. Hun døde
1950, men hadde 1948 for 22 550 kr. pluss føderåd overdratt gården til sønnen Andreas
Ådne, f. 1901, g. m. Alfhild Grenner. De har bruket nå. - Dyrket jord 6 mål, annet
jordbruksareal 10 mål, skog 700 mål, 2 hester, 7 kuer, 3 ungdyr, 6 griser, 100 høns.
Jordbærdyrking.
BRUK NR. 2. Part av br. nr. 1, skyldsatt 1861 for 1 ort 7 sk. og overdratt skipper
Petter Andreassen Solberg, som fikk skjøte av H. J. Ådne 1874. 1921 fraskilt en parsell
(br. nr. 7) til Karl Grenner, nå hans enke Helga Grenner, f. 1860, dtr. av skipper
Petter Solberg og hustru Anne Kirstine. Resten av bruket tilbake til br. nr. 1 for 2200 kr.
BRUK NR. 3, 4, m. v. Den opprinnelige delen av dette bruket er den parten som Reinert
Larsens sønn Anders Reinertsen overtok for 300 dlr, i 1817. Han kjøpte 1819 til en part
av gr. nr. 6, Håøen nordre. I henhold til testamente fra Anders av 27. april 1856, tingl. 3.
juli 1862 ble bruket overtatt av Reinert Christensens enke Magdalene Christensen og
hennes 3 barn. Solgt 1874 av henne og barna, Hans og Christian Christensen og Gerhard
Ebbestad som g. m. Karoline Christensen, til kjøpmann Elling Christensen og vognmann
A. C. Hoff, som samtidig kjøpte Magdalene Christensens andel av Håøen nordre (nå br.
nr. 8 og 10 der) for 4000 dlr. 1877 kjøpte Elling Chr. til en liten parsell av «Garnbakken»
av br. nr. 1 det nåværende br. nr. 3 av Ådne). 1881 solgte Hoff sin halvdel av gården for
I200 kr. til Christensen. Hele eiendommen gikk så i 1889 til skipper Christian August
Christensen for 16 000 kr.; videre 1896 ved tvangsauksjon til hotelleier B. A. Thoresen
for 14 100 kr. Ca. 1910 rev han den gamle toetasjes hovedbygningen; var av samme type
som den der stod på det sydligste bruket til 1944. I 1917 gikk gården til Alfred Andresen
for 45 000 kr., 1919 til Johannes Lunde, Isach Isachsen og Adolf Wold fra Botne for

60 000 kr., 1924 til Nicolai Andersen Vie fra Førde for 68 500 kr., hvorav for løsøre
8500 kr. 1936 kjøpte Hagbart R. Stampe, f. i Hof, Solør 1882, sønn av Oluf og Karen
Løvås, g. m. Olga Sylling. De har bruket nå. — Dyrket jord 102 mål, beiter 20 mål, skog
709 mål, 2 hester, 10 kuer, 5 ungfe, 2 griser, 50 høns. Grønnsakdyrking og fruktavl.
BRUK NR. 5. Reinert Larsens tredje part av Ådne gikk 1817 til sønnen Christen
Reinertsen, som 1819 kjøpte til en part av Håøen nordre. Solgte 1859 for 800 dlr. pluss
føderåd til sønn Henrik Christensen, f. 1822. Gården ble senere overtatt av dennes eldste
sønn Karl Henriksen, f. 1862. Hadde den til sin død 1922 og enken Hilda Ådne drev
gården videre. I 1930 fikk Karl Auke auksjonsskjøte for 18 000 kr. Solgte 1930 parten i
Håøen nordre (br. nr. 10 der) til Tollef Eknæs, og s. å. gikk resten av eiendommen for
19 000 kr. til Nils Høyen, sønn av Ingvald Paulsen Høyen og Kristiane, f. Glesne, f.
1920, g. m. Magnhild Johanne Aamodt. De har bruket nå. — Dyrket jord 40 mål, annet
jordbruksareal 15 mål, skog 600 mål, 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr, 8 griser, 50 høns. Fruktog bærdyrking.
BRUK NR. 6. Dette er en part utskilt fra br. nr. 5, skyldsatt 1859, skyld 15 sk. til Anders
Andreassen Solberg, skjøte fra Henrik Christensen 1883 for 400 kr. Rett til å avhegne så
meget under åsen som trenges til kjørevei og fremdrift av kreaturer m. v. og rett til å
havne 2 kuer og 2 sauer i utmarken. I 1887 gikk bruket og en parsell på Håøen mellom,
som Anders Solberg eide, for 3400 kr. til svigersønn skipper Edvard Edvardsen Knem, f.
1848, g. m. Susanne Solberg, Skipper Edvardsen døde i 1900. I 1926 solgte enken, som
døde 1936, for 7000 kr. pluss livøre til sønnen Reinhard Edvardsen, f. 1887, g. m. Asta
Martinsen Sørdal. De har bruket nå. — Dyrket jord 10 mål, skog 20 mål, 1 ku, 1 ungdyr,
2 griser. Frukt- og bærdyrking.
HUSMENN m. v.
Foruten i 1645 nevnes husmann på Ådne 1664: Søren Andersen, 59 år og vanfør. Senere
nevnes ikke husmann her. Plassen har muligens vært på det stykke som heter Bråten, like
nord for br. nr. 6. Her ble dyrket korn i Karl Ådnes tid, nå utlagt til skog.

SOLBERG
Navnet ble 1578 skrevet Solbergh, 1593 Solbierg, I605 Solberrig, senere mest Soelberg
(1723) og Solberg. Navnet skriver seg fra at gården ligger på en høyde bak hvilken man
ser solen gå ned. Den dyrkede marken ligger vest for riksveien mot åsen og begrenses av
søndre Solbergbekken mot Ådne i syd og grenser mot Kinn i nord, i øst strandlinje til
Solbergbukta. Jordsmonnet hovedsakelig leirmold. Gården har vært utsatt for jordfall,
således i årene 1766 og 1773, da det inntraff flere «betydelige jordfall på hans beste eng.
og har visst i det minste fraskilt ham 4 lass høy årlig,» sa eieren på tinget. I senere tid har
gården ikke vært utsatt for jordfall. Skogen ligger rett i vest inn til Solbergmyra.
På Solberg nevnes bare 1 bruker like til 1723, da det var 2. Senere for det meste 1 bruker
til 1791, da gården ble delt i 2 bruk. Fra 1914 atter på én hånd.
MATRIKKELGÅRDEN SOLBERG, NR. 8
Fullgård år 1557 og trolig også gjennom hele middelalderen holdt i hevd tross
mannedauen m. v. Gammel skyld 1½ skpd. salt, etter 1667 tredingsgård med skyld 1
skpd. 2 lpd. korn. - 1657 skattet av 2 hester, 9 fe, 10 sauer, 4 svin. - 1667: Skog til
bjelker og smålast, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. - 1723: Skog til

husbruk og noe til smålast, jorden sandig og våtlendt. Skylden foreslått forhøyet med 1
lpd. — 1803: 2 hester, 6-7 fe, skog til husbruk, havnen skral, gården utsatt for jordskred.
- 1819: I god drift, skarp jord, havn til husbruk, litt skog til salg, et lite fiske. - 1865
anslått til i alt 131 mål åker og dyrket eng, fordelt på 2 bruk, skog til husbruk og til salg,
anslått til 6 tylfter bjelker og 8 favner ved til sammen, middels lett adkomst og middels
lettbrukt. Fiskegrunn.

EIERE
Gammelt klostergods som svarte landskyld til Hovedøen kloster, en mindre part lå til
Hurum kirke. Etter reformasjonen krongods inntil greven av Jarlsberg overtok 1678.
Selveiergods senest fra 1749.
BRUKERE
Lauritz 1567. Mogens nevnes 1593 og 1622. Solgte 1615—17 partier med sperrer og
granbjelker til hollandske skippere. Fra senest 1634 Anders Povlsen. Han tok livet av seg
under et besøk på Aaby i Sande juli 1645. Etter fradrag av gjeld viste boet en netto av vel
27 dlr., hvorav halvparten tilfalt Kongen. Selvmord var nemlig en «forbrytelse», som
etter loven den gang førte til konfiskasjon av halve formuen. 1650 var brukerne en ny
Anders og enken etter den forrige. 1657 var gården overtatt av Mads Olsen alene og han
hadde den i over en menneskealder. Skifte etter ham 1695, intet til overs, hadde bare en
datter, Kirsten, g. m. Peder Eriksen Knem søndre, og de overtok gården. I 1723 hadde
Peder fått sin yngste sønn Mads Pedersen som medbruker, f. 1696. Peder døde 1741 85
år, og Mads drev videre alene til 1749, da han for 400 dir. solgte til Svelvikskipperen
Frode Amundsen, skjøte dat. 25. nov., og selv tok bopel i en stue på gårdens gamle
husmannsplass Solbergbråten. Odelsskjøte fra greven ble utstedt 12. mars 1764. Det
kostet Frode hele 1400 dlr. For å hjelpe på økonomien drev han ulovlig
brennevinshandel; var 1777 i retten, der flere vitner tilstod at de hadde kjøpt en pæl eller
en pott hos ham. 1776 lot Frode holde takst: Årlig kunne såes 8 tn. havre og til rug, bygg,
hvete var der jord til 2 tn.; 2 hester, 18 fe, 10 sauer kunne vinterføs. Takst inngjerdes 600
dlr.; i skog og utmark fullkommen sommerhavn til disse dyr, liksom årlig kunne selges
bjelker og annen smålast for 40 dlr. Takst for utmarken 300 dlr. Hus: toetasjes steintekt
våningsbygning med stue, kjøkken og matbod nedenunder, 2 kammer m. v. ovenpå; vest
for huset særskilt steintekt bryggerhus med skorstein, bakerovn og bryggepanne; saueog svinehus var bygd til uthuset; 2 lader med låve og underlåve, stall og fjøs med trev,
steintekt. Ellers på gårdens grunn en steintekt sjøbod tilh. Frode og et kvernhus med
bordtak. Takst 200 dlr. Samlet takst 1100 dlr, med laksefisket. Ved tinglesning 4. mars
1777 ble opplyst at den daværende greve hadde søkt å «inntale» gården ved stevnemål,
men Frode svarte at han hadde gitt ut langt større sum enn grevens far hadde mottatt for
gården, og hevdet «at godset i hans og formanns tid på jordveien og fornemlig med
anselige husebygninger til beboelse for eieren, som har forlatt sjøfarten, meget er
forbedret, samt at nærværende dyre tid på jordegods hindrer ham fra igjen å kunne
komme til levebrød og en bekvem bolig». Høsten s. å. solgte Frode til David
Christiansen Lands (også kalt Lund), for 1230 dlr.; i handelen fulgte berget og utestående
grøde, 1 hest, 1 ku, 1 plog, 3 høysleder. Tok obl. hos Frode som formynder for Amund

Amundsen på 337 dlr. David døde 2 år etter, 48 år, og enken Karen Nilsdtr. Müller solgte
iflg. ikke tinglest skjøte 29. sept. 1779 eiendommen med unntagelse av en part som
Amund Amundsen hadde overtatt til dekning av pantegjelden, til lensmann Nils Hansen
på Knem, for 950 dlr. 1784 fikk lensmannen skjøte fra Amundsens arvinger på resten for
350 dlr. 1785 solgte han hele gården for 1350 dlr. til sandesokningen Ole Hansen
Lærum. Denne greidde seg ikke så godt økonomisk, og 1791 solgte han halvdelen av
gården, 11 lpd., for 626 dlr. til svigersønn Ole Arnesen. Dermed var Solberg delt i to
bruk, kalt øvre og nedre Solberg, og slik at begge brukene fikk noe av den beste jorden
og noe av den dårligste.
BRUK NR. 1 (øvre). Ole Arnesen døde 1803, og bruket ble for 800 dlr. solgt til Jacob
Olsen, eldste sønn i 2. ekteskap. Den eldste av 1. ekteskap var Ole Mortensen på Lærum
i Sande, og en sønn av denne, Johannes Mortensen, anla odelssak mot Jacob, som 2. sept.
1812 ble dømt til å fravike bruket. I den anledning ble holdt takst, der prokurator Leth på
vegne av Johannes Mortensen fremholdt at eiendommen var så ubetydelig at man av
skogen neppe kunne bygge et bryggerhus for bønder. Dommeren spurte hvor mange
jorder var ganske usle. Svar: «De kan ikke en gang fø sine griser her på gården, og
fiskeriet kan ikke selge et kvarter sild slik som nabogården Håøen.» Taksten ble 18 000
dlr. (krigsmynt). Jacob var ikke fornøyd, ville ha dobbelt lagrette, men erklærte seg
senere tilfreds. Imidlertid må Jacob ha avfunnet seg med brorsønnen, for han ble ved
bruket. I 1865 var han død, og hans enke, Marthe, f. i Sande, fortsatte å bruke
eiendommen. Hadde en pleiedtr. I 1869 var Marthe også død, og boet solgte for 2650 dlr.
til tidligere kjøpmann i Svelvik, senere trelasthandler i Christiania Otto J. Farup; han
bodde på Solberg bare av og til, var om vinteren i syden for sin helbreds skyld, opplyste
han i forhør høsten 1882 anledning av brann på Solberg. Farup var alene i huset brannnatten og måtte slippe seg ut fra et vindu i 2. etasje. I 1883 solgte han for 15 000 kr. til en
av sønnene på nabobruket, Anders Andreassen Solberg, som tidligere hadde bygd på
Ådne (br. nr. 6). Hans arvinger solgte 1900 til kaptein Hans Lersbryggen for i 2 500 kr.,
videre 1901 til Karl Auke.

BRUK NR. 2 (nedre). Ole Hansen solgte 1794
sin halvdel til Tollef Gulliksen, Dyrdal i Sande.
Etter 2 år videre til Ole Gjermundsen, som kom
hit fra Sande, hvor han hadde eid Flåten nordre
1783 til 1796, men han var f. i Strømm 1759 som
sønn av Gjermund Olsen Furu og hustru Helvig.
Ole Gjermundsen, som ble stamfar til en ganske
tallrik bygdeslekt, solgte 1821 for 600 dlr. til
yngste sønn Andreas Olsen Solberg, f. 1795, g. m.
Susanne Hansdtr.; de hadde 14 barn, hvorav 9
levde opp. Flere ble engasjert i sjøfarten, to
sønner, Ole og Johan, tok i likhet med faren også
atskillig del i bygdestyret. Søsken: Anders, Petter,
Aase Andrine g. m. Gjermund Gulbrandsen
Høyen, Bolette g. m. Petter Frodesen Sand, Elise
g. m. Reinhart Nilsen, Anne Severine g. m. Nils
Bernhard Olsen, Johanne Mathilde g. m. Hans
Christensen. — Etter Andreas Olsens død drev
enken en tid bruket, hadde i 1865 sønnen Johan
A. Solberg som gårdsbestyrer, og 1890 fikk han
skjøte fra medarvingene for 8800 kr. Hans enke,
Netta, solgte 1901 for 11 500 kr. til Jørgen
Paulsen Høyen. Åstedssak med Hans Ådne
(voldgiftkjennelse 15. okt. 1903) om grensene mellom gårdenes deres. Jørgen Paulsen
solgte i 1910 for 8000 kr. til sønn Hans Jørgensen Høyen, som i 1912 solgte til Edvin
Ekstrøm. Solgte 1914 for 12 870 kr. til Karl Auke, eieren av bruk nr. 1, f. 1872, sønn av
Anton og Julie Auke. Karl Auke kjøpte 1917 for 5500 kr. tilbake til gården et skogstykke
Solbergskogen, som 1910 for 4300 kr. var blitt solgt til disponent Ingar Nilsen og 1916
for 450 kr. til disponent Ad. Nelson. Dermed var Solberg atter samlet. - Dyrket jord 100
mål, annet jordbruksareal 20 mål, skog 800 mål, 2 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 2 griser, 20
høns. Elektrisk sagbruk. Fiskerett.
HUSMENN
Som husmann er 1657 ført opp Søren Solberg, som eide 2 kuer og 3 sauer, og i 1665 var
Ole Svendsen, 40 år, husmann her. Da den tidligere bruker av Solberg, Mads Pedersen,
bodde der omkr. 1750, var der på Solbergbråten, som plassen som før nevnt hette, en
stue med skorstein i og ett vindu, i gammel matbod og fjøs, verdi 16 dlr. I 1801 var der
ingen husmann på gården, men det bodde en jordløs murmester der, Endre Pedersen. I
begynnelsen av 1800-årene bodde Anders Olsen, en yngre bror av brukeren Jacob Olsen,
i Solbergbråten. Anders Plassen, som han kaltes, flyttet senere til Skåna i Svelvik og ble
prambygger. Var med i krigen 1807—14. Han var bestefar til skipsfører Anton Andersen
i øvre Svelvik og fraktemann Orvald Andersen på Grunden.

KINN
Navnet ble omkr. 1400 skrevet Km, 1593 Kind, 1606 Kindt, 1622 Kinnd, senere Kind,
Kinn. Navnet forklares som kinn, siden av ansiktet, i overført betydning også om bratt
fjell- eller åsside. Gården har omtr. all sin dyrkede mark samlet vest for riksveien opp
mot Kinnåsen (på kartet Kinnkollen), men har strandrett og fiskegrunn. Grenser i syd
mot Solberg og i nord mot Auke; en del av innmarken ligger dog nord for Auke-elva.
Jordarealet ligger samlet. Et jordstykke er fra gammelt kalt Gull-ekra; det var nok et
særskilt godt stykke, og eldre brukere sådde gjerne erter der. Videre var det Lang-ekra og
Bjønneekra; den siste oppunder åsen på gårdens søndre del tør være et minne fra den
tiden bjørnen ferdedes her.
Skogen ligger samlet rett vest for gården og strekker seg inn til heldingen mot
Solbergdalen.
En bruker visstnok til omkr. 1700, deretter dels 1, dels 2. I 1894 delt i 2 bruk, men slått
sammen til ett igjen 1938.

MATRIKKELGÅRDEN KINN, NR. 9
Fullgård omkr. 1600 og trolig også i middelalderen. Gammel skyld 1 ½ skpd. salt, etter
1667 halvgård med skyld i skpd. korn. - 1657 skattet av 2 hester, 13 fe, 11 sauer, 4 svin.
-1661: Skog til brenne og gjerder. - 1667: Skog neppe til brenne og gjerder, intet
rydningsland, heller ikke havn, har humlehage. - 1723: Skog som før, leier seter hos
andre, jorden skarp og til dels våtlendt. - 1803: 2 hester, 5 fe, mangler skog og havn, har
en flomkvern. - 1819: I god drift, nesten ikke skog eller havn, et lite ubetydelig fiske, god
jordart. - 1865 anslått til 98 mål åker og dyrket eng, skog til husbruk, men ikke
tilstrekkelig, lett adkomst og lettbrukt; fiskegrunn.
EIERE
Dels klostergods under Hovedøen kloster, dels kirkegods under Hurum prestebol, som
ca. 1650 eide halvparten i Kinn. 1723 var prestebolets part 13 1/2 lpd. med rådighet over

bygselen, mens resten, 6 2/3, lå til greven av Jarlsberg. Gården var benefisert gods helt til
1894, da den ved kongeskjøte gikk over til selveie.

BRUKERE
Knud 1557, Sivert 1593, Broder 1605, solgte 1612-17 bjelker m. v. til hollandske
skippere. 1643 hette brukeren Thord, 1645 Jacob, Jon Storkelsen fra før 1650 til 1675 og
mulig lenger. Hadde 1665 en husmann, Peder Halvorsen. Peder Christensen var bruker
fra senest 1691. Satt trangt i det i den økonomisk vanskelige tiden omkr. 1690. 1691
fordret Guttorm Ådne i retten 1 tn. havre som Peder fikk 5 år før, 1692 av presten stevnet
for landskyld og tiende, 1693 for en del rede penger samt 1 tn. korn og ½ tn. for leie av
kornet i to år. 1699 nevnes Nils som bruker, så det har en tid antagelig vært to, 1723 Nils
alene. Med en Nils Frederiksen, f. i Lier 1737, blir det sammenheng i brukerrekken.
Bygslet 1756 og var enebruker til 1785, da han avstod halvdelen til eldste sønn Lars
Nilsen, f. 1763. 1797 skifte etter faren, netto 68 dlr. Lars ble nå enebruker, men hadde
1801 en husmann, Christoffer Olsen, som hadde noe jord og en inderst, Storkel Olsen,
som arbeidet på gården. Lars’ far hadde 1778 av Skjøl vestre i Sande kjøpte et
skogstykke som 1797 var aldeles uthogd, solgte det 1801 til Peder Andersen Håøen
mellom for 24 dlr, pluss årlig avgift til Skjøl 32 sk. Lars gav opp bruket 1834 på grunn
av alderdom, og to av sønnene, Tollef (Tolli) og Nils Larsen. f. henholdsvis 1795 og
1797, overtok. Av brødrene hadde Tollef, som var barnløs, minst husdyrhold og minst
utsæd og klarte seg dårlig økonomisk. Brødrene skal ifølge tradisjonen ha vært to spreke
karer med betydelige legemskrefter. I gjestebud var det ingen vanskelighet for en av dem
å løfte hele festbordet, liksom de var svære til å kappkjøre med andre på hjemveien fra
kirken. Enkene etter brødrene, henholdsvis Kari Larsdtr. og Sørine Asledtr., drev
brukene videre; den siste leide bort jorden til Anton Auke. Hun lot 1875 assurere husene:
Enetasjes tømret, tegltekt hovedbygning med i stue på hver side av en forstuegang,
kjøkken med skorstein, takst 400 dlr.; på øvre side i nord tilbygd tømret tegltekt

bryggerhus med skorstein og bakerovn m. v., i øst for dette ladebygning, tømret og
tegltekt; vegg i vegg med denne i nord et fjøs med 6 båser, i vest vognskur med halvtak
av bord. Samlet takst 600dlr. Etter at begge enkene var døde, gikk bruken av Kinn ut av
den slekten som hadde sittet der i mer enn hundre år, liksom gården gikk over til selveie.
Den første selveieren var Hans Jørgensen fra Bekke i Sande, som fikk kongeskjøte 2.
feb. 1894, gav for hele gården 6050 kr. pluss årlig jordavgift til Strømm
sogneprestembete, nå innløst av eieren. De Jarlsberg grevskap tilh. rettigheter av gården
ble forbeholdt. I 1896 ble søndre delen av gården br. nr. 2 solgt til Karl Johannesen.
Samtidig ble fiskegrunnen delt med en halvpart på hver. Hans Jørgensen var g. m.
Gunvor Olsdtr. Hotvedt fra Hjartdal i Telemark. De hadde ingen barn og gården ble
overtatt av to pleiedøtre: Hilda Olsen og Aslaug Almerud f. Hellum. De solgte 1923 til
Gunvor Olsdtrs. søstersønn, Hans Eliassen Hellum. I 1938 kjøpte han br. 2 av Karl
Johannessens dødsbo for 13 500 kr. Dermed var Kinn atter samlet. Eieren, f. 1889, sønn
av Andreas og Ingeborg Hellum. Han har brutt opp 15 mål og grøftet 12 000 meter.
Dyrket jord 100 mål, annet areal 20 mål, skog 30 mål. 2 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 5
griser, 40 høns. Jordbærdyrking.

AUKE
Navnet ble skrevet Oucke 1578, Øeghe 1645, Øcke 1664, Uge 1682, i 1700årene Ouche,
Auche. — Innmarken ligger på sandblandet leirgrunn omtrent i sin helhet på vestsiden av
riksveien og grenser i syd til Kinn. Auke-elva danner ikke skille mellom eiendommene,
idet en stor del av Aukes innmark ligger syd for elva; grenser i nord til Myre, hvor en
liten bekk nå danner skille mellom eiendommene. Strandlinje og fiskerett. Aukes skog
ligger i to forskjellige deler, søndre og nordre; den første går i syd inn til Ådne-setra, den
nordre fra bygda i vest inn mot Lastebakken. Aukedalen med de tidligere skogsplassene
Pina og Auke-tranga er delt mellom Håøen nordre og Auke. Auke er den yngste av de
nåværende gårdene omkring. Navnet mener 0. Rygh har sin opprinnelse i auki, forøkelse.
Som gårdsnavn vel i samme mening som det ofte forekommende Aukland, økningsland.
Sønnenfjells finnes navnet også i Røyken. - Var etter hva der foreligger, ett bruk til 1761,
da det ble to; fra 1811 atter ett bruk.
MATRIKKELGÅRDEN AUKE, NR. 10
Ødegård (fjerdedelsgård) 1578 og senere; formodentlig lagt ned etter mannedauen og
først kommet i hevd igjen i siste halvdelen av 1500-årene. Gammel skyld ½ skpd. salt,
etter 1667 redusert til 7 lpd. tunge (korn). - 1657 skattet av 1 hest, 6 kuer, 4 sauer. - 1661:
Skog til brenne og gjerde.-1667: Skog til noe smålast, intet rydningsland, har nylig anlagt
humlehage.- 1723: Skog til gjerder og brenneved samt litt til smålast som er tung å
vinne; sandig og til dels våtlendt jord, ligger under fjell og i nordlien; skylden foreslått
satt opp med 1 lpd. - 1803: 1 hest, 3-4 kuer, skog til fornødenhet, jordbunnen skarp, et
lite vannfall med en kvern. - 1865: Auke med anpart av Myre anslått til 129 mål åker og
dyrket eng, skog til husbruk og til salg, god innhavn og skogshavn, lett adkomst og
lettbrukt, ½ i fiskegrunn, lite vannfall verdiløst.
EIERE
Gammelt klostergods under Hovedøen kloster, krongods etter reformasjonen. Er ikke
med i skatteliste 1593, men kommer igjen som Hovedø-gods år 1600. Fra 1610 til 1645
er kildene også tause om Auke, men i skattemanntal 1661 er gården ført opp som
krongods. Var da av Kongen pantsatt til generaltollforvalter Daniel Knoff i Drammen,

som 1669 kjøpte gården av Kongen. 1672 pantsatte Knoff Auke m. fl. gårder her til
assessor Niels Toller i Christiania, og i 1684 fikk hans enke, Kirsten Tollers innførsel i
pantegodset og overtok bl. a. Auke. Hun var datter av den rike Tønsberg-borger Anders
Madsen. Da hun døde, gikk gården 1701 over til hennes bror, amtmann i Buskerud,
Mathias de Tonsberg, etter hans død 1704 til enken, Anna Catharina Mecklenburg. 1746
ble Auke selveiergods.
BRUKERE
Knud var bruker 1610. Med Torger Nilsen begynte en bruker- og senere eierrekke, som
varte mer enn hundre år, liksom Torger ble stamfar for en tallrik etterslekt både i og
utenfor distriktet (Høyer-slekten, se Svelviks Historie s. 105 f.). Torger hadde overtatt
bruket før 1645. Yngste sønn, Stillef Torgersen (kjent som bygdekunstner, se i. bind S.
205 f.), overtok mellom 1675-82. Takst 8. april 1685 opplyser: Nesten alle hus nybygde,
omtr. 5 tn. kan såes, en liten skog og liten utrast til febeite. Takst i det hele 50 dlr. Stillef
døde 1719 og ble etterfulgt av sønnen Mads Stillefsen. i. okt. 1745 takst: 1 stuebygning
med skorstein, bryggerhus med bakerovn og kove, alt under ett tak med svale foran, tekt
med hon og bord og bordkledd på søndre og østre vegg, på nordre side av bryggerhuset
tilbygd vedskjul, 2 lader, låve og underlåve, 2 «skogslader», hestestall, fjøs, skjul til
sleder, kjone, smie og et kvernhus med et par kverner, «som går høst og vår ved
flomvann», årlig kan såes 3 tn. havre, 1/2 skjeppe hvete, 1/4 tn. blandkorn samt noe
hamp og lin, der kan «hviles» 3/4 tn. havresæd, avles 16 sommerlass høy, som kjøres inn
med 2 hester, vinterfødes 3-4 fe, 4 sauer, skog av gran til hustømmer og noen bjelker kan
avvirkes samt brenneved og gjerdefang. Mads var den siste leilendingen på Auke; kjøpte
4. juni 1746 for 180 dlr. i boet etter amtmann de Tonsbergs enke. Mads døde 1758.
Hadde s. å. solgt til sønn Torger Madsen for 240 dlr. Denne tok obl. for hele summen hos
Ole Ellefsen Knem søndre, og straks etter gikk gården fra Torger og slekten, idet Ole
Ellefsen overtok 1759 for 380 dlr. Videre 1760 til Erik Østensen fra Hadeland for 400
dlr. Auke ble 1761 delt i to bruk, hvert av 3 1/2 lpd. skyld og hvert for 230 dlr. solgt til
sandesokninger. 1765 fikk de nye eierne odelsskjøte for til sammen 70 dlr.

Klemet Andersen overtok den nordre halvdelen, var født på Ryggetangen i Sande 1725.
Skifte etter ham 1789, enken avstod på grunn av høy alder bruksretten til sønnen Anders
Klemetsen. Han døde i 1800, og bruket ble 1807 av moren solgt til svigersønn, lensmann
i Hurum og fra 1819 også i Strømm, Truls Olsen Roseng, g. 1802 m. Kari Clemmetsdtr.
Auke.

Den søndre halvparten av gården ble overtatt av Hans Olsen.. Av bebyggelsen til denne
delen har det vært spor å finne syd for Auke-elva, antagelig har denne dannet skille
mellom brukene. Solgt 1784 for 300 dlr. pluss opphold til eneste sønn Ole Hansen, «som
hittil har vært min eneste hjelp til gårdens bruk». Solgte 1802 et stykke jord 1/2 lpd. til
lensmann Roseng. Skifte etter Ole 1805. Sønnen Hans Olsen overtok de gjenværende 3
lpd., som han 1809 pantsatte til Roseng. Kontrakt mellom de to 1810, hvoretter Hans
Olsen overlot bruken av gården til Roseng for 30 dlr. i 10 år, men allerede året etter fikk
Roseng skjøte på bruket for 2500 dlr. (krigsmynt).
Dermed var Auke atter samlet. Hans Olsen anla 1813 på vegne av halvbroren Bendt
Olsen sak mot Roseng om odelsretten, begrunnet i «født vergeplikt», men saken ble
avvist. Lensmann Roseng døde i 1844, og sønnen Anders Trulsen Roseng overtok, ble
lensmann i Strømm og Svelvik 1846, men døde året etter. Boet solgte i 1850 Auke samt
en anpart av Myre, som faren hadde kjøpt 1824 av et dødsbo for 300 dlr., til Bent
Jørgensen Knatvold fra Hurum for 2000 dlr, pluss opphold. 1856 ble eiendommen solgt
til skrivelærer Peter Greve Bredal. Branntakst s. å.: Enetasjes tømret og kledd, tegltekt og
rødmalt hovedbygning, 5 rom, kjøkken med skorstein, bryggerhus med bryggepanne og
bakerovn; vegg i vegg med hovedbygningen i nord vedskur, fjøs et stykke fra og nord for
dette tømret lade og stall med tre spilltau, vognskur og tømret stolpebod. Bodde ikke på
Auke ved folketellingen 1865, bare arbeidsfold på gården, ingen oppgaver over
besetning, utsæd etc, da. 1867 ble Jørgen Hansen eier av garden. Ved tvangsauksjon
1875 gikk Auke for 3000 dlr. til Hans Jensen Knem. Han døde 1879, og året etter solgte
enken Dorthe Jensen en anpart av eiendommens nordvestre del under Myre for 1800 kr.
til skipper Fredrik Larsen. Begge partene heretter lenge kalt Auke med Myre,
henholdsvis br. nr. i og 2 (nå br. nr. 3 av gr. nr. 11, Myre). I 1893 skjøte på bruk nr. 1 fra
arvingene i Hans Jensens og hustru Dorthes dødsbo til medarving (svoger) Anton
Svendsen Auke for 10 000 kr. Den 21. nov. 1912 inngikk Anton Auke, Martin Strand og

Gunnar Gunnarson på Myre kontrakt om deling av Grunden nedenfor riksveien; Myre
nordre og søndre har fortrinnsrett til tømmeropplegg på nærmere betingelser. Anton
Auke var født 1845 på Sandtangen i Nesbygda. Faren gikk gjennom isen på
Drammensfjorden og omkom, og Anton kom sammen med moren ut til Veieruddalen
under Brekke, hvor han vokste opp i små kår. Ble skyssgutt, postkjører etc. Han arbeidet
Auke frem, og ble en velstående gårdbruker. Han var g. m. Julie Jensen Knem, som døde
1912, vel 63 år, mens han døde 1943, vel 97 år. De hadde 12 barn og har en betydelig.
etterslekt i og utenfor distriktet. - Anton Auke hadde 1922 for 92 000 kr., hvorav for
løsøre 32 000 kr., solgt til sønnen Svend Auke, f. 1883, g. m. Tilla Skjervik, dtr. av Johan
og Andrine Skjervik i Sande. De har gården nå. - Den dyrkede marken er nå 120 mål,
annet areal 3 mål, skog 1200 mål, 2 hester, 11 kuer, 4 ungdyr, 6 griser, 2 sauer, 50 høns.
Fruktdyrking.
HUSMENN
Ikke nevnt under Auke. En gammel stue stod på gårdens grunn nede ved fjorden; dens
siste beboer var Marcelius Martinsen, som 1903 flyttet til br. nr. 5 av Myre og rev stuen.

MYRE
Navnet ble alt 1396 skrevet Myre, senere til dels Myhre, og som kommer av myrr, myr.
Den dyrkede marken ligger samlet på sandblandet leirgrunn vest for riksveien og mot
Myreåsen. Grenser til Auke i syd og til Knem søndre i nord, hvor en bekk danner skille
mellom gårdene. Strandlinje med strandrett. Skogen strekker seg i vest inn til sognedelet
i Blindevannet. En gård til 1782, da den ble varig delt i to like store bruk, nordre og
søndre. 1830-årene og senere delt i flere bruk.

MATRIKKELGÅRDEN MYRE, NR.11
Fullgård i begynnelsen av 1600-årene og vel også i middelalderen. Skyld 1 1/2 skpd. 6
lpd. salt og 1 pund smør; etter 1667 tredingsgård, skyld 1 skpd. 10 lpd. korn. - 1657

skattet av 3 hester, 9 fe, 2 sauer, 5 svin, dessuten var det 2 karer i klassen strandsittere,
håndverkere og husmenn, som hver skattet av fe. -1667: Skog til noe smålast, intet
rydningsland, pålagt å plante humlehage. - 1723: Skog til brenneved og gjerder, en sag,
der kunne skjære til husbruk, damstokk på gårdens grunn, fehavn hjemme ved gården,
sandig jord. - 1803: 2 hester, 10 fe, skog til husbruk og havn. - 1819: Bekvem
beliggenhet, i god drift, tilstrekkelig havn, en del skog til salg, har på skogen en sag som
ikke benyttes. - 1865: Til sammen 207 mål åker og dyrket eng, fordelt på 3 bruk,
lettbrukte, god innhavn i nærheten.
EIERE
På 1300-tallet enken Aase Salmundsdtr. på Selvik i Sande; hun skjenket 1396 6 øresbol
av Myre til vedlikehold av Strømm kirke. Ca. 1650 selveiergods for 1/3, resten under
Hurum prestebol og Strømm kirke. 1689 eide lensmann Jacob Amundsen fra Selvik i
Sande 18 lpd., Strømm kirke og Hurum prestebol hver 6 lpd. I 1701 3/5 selveie.
BRUKERE
Simen ilagt skatt 1593, fra senest 1605 til ca. 1620 Christopher. 1622 Guttorm og
deretter enken (formodentlig etter Christopher). 1645 Hans Christophersen (ant. sønn av
Christopher); hadde en medbruker, Svend. 1664 Hans alene, ungkar, hadde tjeneste- gutt
og husmann. Fra 1685 eller noe før hadde han en medbruker, Oluf. 1689 overtok Jacob
Amundsen Selvik, lensmann i Strømm fra senest 1695. Han og hans etterkommere hadde
gården eller deler av den i henimot 150 år. Jacob A. eide også i sin tid atskillig annet
jordegods, mest i sin fødebygd, samt Håøen søndre. Han døde 1744, 89 år. Gården til
sønnen, Amund Jacobsen, som døde året etter faren. Skiftet viste en netto på ca. 700 dlr.
Broren Bent Jacobsen, som siden 1710 hadde eid halvdelen av Berger, solgte nå denne til
sønnen Frederik Bentsen og overtok selv Myre. Senere noen år eide han atter Berger.
1762 var han på grunn av alder ikke i stand til å bruke hele Myre; solgte for 350 dlr.
halvparten av den til eneste sønn Fredrik Bentsen, som et par år etter overtok også den
andre delen med kvernfossen. Bent Jacobsen, der som borger til Strømsø nok har vært
engasjert i sjøfarten, flyttet til Strømmen strandsted, hvor han døde. Frederik Bentsen
hadde 5 sønner og 3 døtre, hvorav den eldste Maren var g. m. lensmann Nils Hansen på
Ulbjørns-Knem. Etter Frederiks død ble Myre 1782 varig delt. Eldste sønn, Nils
Fredriksen, tok over søndre delen (nå br. nr. 3) og nest yngste sønn Bent Fredriksen,
nordre (nå br. nr. i), hver del for vel 576 dlr. Brødrene tok obl. hos Truls Schøttelvig i
Hurum 850 dlr, og opprettet 8. mars 1785 delekontrakt:«Delet tar sin begynnelse fra
husebygningene og veien nedetter til sjøboden», hvorav hver skulle ha sin del.
Sagverket, kalveløkken og frukthagen samt gårds- og husrom skulle være til felles bruk.
Den øvrige skog, havn og ferakst likeså, dog skulle Nils beholde «den øvre skog som for
ettertiden finnes på Grunden» (ved fjorden). Av husene beholdt Nils den søndre stue med
kjøkken, kammer og værelse ovenpå, det øvrige av våningshusene beholdt Bent; av
uthusene beholdt Nils de to søndre lader, halvt fjøs og stall: resten av uthusene skulle
tilhøre Bent, «og blir vi begge like eiere til halv låve og kjone».
BRUK NR. 1. Den vanskelige tiden omkring 1814 og etterpå tvang Bent til å selge unna
av jorden. I hardåret 1812 solgte han for 1000 dlr. (krigsmynt) «et stykke jord,
Myregrunden kaldet» 1 ½ lpd., til skipper Thore Andersen Høyer i Svelvik, som satt med
en del av Myre søndre, og 1815 solgte Bent halvdelen «av mine gjenværende 14 lpd.»
for 500 dlr, til sønnen Frederik Bentsen. 1815 solgte Bent 3 lpd. til hver av sønnene Bent
og Nils, som skulle ha like del «i de to hus» og gi faren opphold. Denne hadde nå bare et
stykke jord igjen som 1819 ble solgt til den fjerde sønn, John, og svigersønn Andreas

Hansen for henholdsvis 40 og 30 dlr. 1824 solgte Frederik Bentsen et jordstykke, «øvre
jordet», 2 lpd. for 200 dlr. til Thore A. Høyer. 1825 solgte Frederiks enke 3 1/2 lpd. til

den samme og 2 lpd. til lensmann Roseng på Auke. I 1829 solgte Bent Bentsen 3 lpd. til
Gabriel Myre. - Når vi unntar Johns og Andreas Hansens små parter, var Myre ca. 1835
gått ut av den slekten som hadde sittet der helt siden gamle lensmann Jacob Amundsen
kom dit i 1600-årene.
Gabriel Myhre, som fra før eide en fjerdedel av hele Myre (nærmere under br. nr. 3),
hadde kjøpt til så meget at han i 1838 stod som eier av henimot halvdelen, 13 lpd., og
satt med den til 1847, da han for 2800 dlr, solgte til Jørgen Hansen Hellum, som alt året
etter solgte videre for 2950 dlr, til skipper Peter Myhre, f. i Svelvik 1811, sønn av
Gabriel Myhre, som døde i Svelvik 1850. Branntakst på husene 18. okt. 1852:
Hovedbygning takst 600 dlr., sidebygning 130 dlr., uthusbygning 450 dlr.; 20. okt. ble
jordeiendommen taksert til 1800 dlr. og skogen til 520, samlet takst 3500 dlr. Peter
Myhre døde høsten 1866 av kolera på hjemreise fra Holland, og enken Maren, f. Fretland
fra Hurum, satt med gården til 1875, da hun solgte for 5000 dlr, til sandesokningen Hans
Herlufsen Grytebakke, som alt året etter solgte videre for 6500 dlr, til J.N. Jacobsen &
Co. 1886 for 17 000 kr. til skipper H. A. Nilsen. 1897 for 14 750 kr. til Ole Narum fra
Sigdal. 1904 for 20 000 kr. til arkitekt Theodor W. Thorne, Drammen. 1906 for 30 000
kr. til Ole 0. Evju. 1909 for 3 000 kr. til Halfdan Ball. 1910 for 55 000 kr. til Martin M.
Strand fra Krødsherad. 21. nov. 1912 kontrakt med naboene på Myre og Auke om deling
av grunden nedenfor hovedveien. Myre søndre og nordre har fortrinnsrett til
tømmeropplag på nærmere betingelser. - 1918 gikk gården for 110 000 kr. til Truls
Nilsen Glesne fra Krødsherad. 1920 for 110 000 kr. til Ingvald Høyen. 1925 for 110 000
kr. til Erik Knustad. 1927 fra dennes konkursbo tilbake til Ingvald Høyen for 72 000 kr.
1930 for 45 000 kr. til Mathias Skjørdal fra Sande, f. 1899, sønn av Hans og Hanna
Skjørdal, g. m. Else Olsen. De har bruket nå. - Dyrket jord 120 mål, annet areal 15 mål,
skog ca. 1600 mål, 3 hester, 14 kuer, 1 okse, 6 ungdyr, 10 griser, 50 høns. Frukt- og
bærdyrking. Rett til bunngarnsfiske.
BRUK NR. 2. Dette er den parten som John Bentsen overtok av sin far 1819 med rett til
brensel, gjerdefang og havnegang i selgerens gjenværende del. Ved utskiftingsforretning
2. april 1904 stedet for vedretten m. v. ble daværende eier overdratt til eiendom et
skogstykke av br. nr. 1 og 3 på henholdsvis 50 og 30 mål. 17. mai 1841 fikk John av
Myre søndres daværende eier rett til å drive sin ku til og fra skogen over hans eiendom
langs delegjerdet mot å svare 4 dagers arbeid m. v. 8. juli 1850 «forening» mellom eierne
av br. nr. 3 og 5 om noen gjensidige rettigheter i Myres utmark. 1852 solgte John
Bentsen for 175 dlr., til Jacob Eriksen. 1882 fra dennes enke, Randi Larsdtr. og dtr. Inger
for 1000 kr. til styrmann Fredrik Larsen. Selgerne bosatte seg i en liten stue ved
åskanten. I 1900 ble bruket for 2500 kr. solgt til Samuel Lauritz Pettersen. Forlik 19. juli
1927 med eierne av br. nr. 1 og 5 om benyttelse av en gangsti og om grensen mellom
eiendommene. 1943 solgte Pettersen for 14 000 kr. til Andreas Auke. Etter dennes
begjæring er bruket føyd sammen med br. nr. 3 m. v.
BRUK NR. 3. Myres søndre halvdel ble som før nevnt overtatt av Nils Fredriksen 1782,
men etter bare 2 måneder makeskiftet han Engeland i Nesbygda med Ouen Olsen, som
fikk skjøte på halvdelen av Myre 15 1/2 lpd. for 798 dlr., og Nils fikk skjøte på Engeland,
3 lpd. for 348 dlr, pluss 40 dlr. mellomlegg. 1789 makeskifte igjen. Ouen Olsen avstod
halvdelen av Myre for 798 dlr, til Elling (Ellen i dok.) Christoffersen, og denne avstod
sin eiendom Helgerud i Nesbygda for samme beløp. Elling var f. i Røyken 1756 som
sønn av Christoffer Eriksen Villingstad og hustru Goro Pedersdtr., og er stamfar til den i
og utenfor distriktet kjente slekt Myhre. Elling døde på Myre 1790. To sønner: Gabriel 9
år og Hans 4 år. Den siste hadde en part av gården, døde som ungkar 1806. I 1791 ble

moren, Anne Petersdtr., g. m. en av sønnene på Myre nordre, Christian Fredriksen. I
1802 solgte denne ifølge forlik 2. des. 1801 for 400 dlr, halvparten av bruket, 7 3/4 lpd. til
før nevnte eldste stedsønn, Gabriel Ellingsen Myhre. Med i salget fulgte halvdelen av
husene. I 1804 overtok han resten av bruket av stefaren, som bygde seg hus på Myres
grunn, døde som landvern i Fredrikshald 1809. 1804 kjøpte Gabriel, som første gang var
g. m. Marthe Petersdtr. Knem søndre, en større eiendom i Svelvik, hvor han ble en
fremtredende og velhavende borger, (se Svelviks Historie 5. 153 f.). 1807 solgte han
halvdelen av Myre til Christopher Halvorsen Brekke. 1811 videre til skipper Thore
Andersen Høyer, senere losoldermann i Svelvik. Denne kjøpte etter hvert til forskjellige
parter av Myre, slik at han 1840 stod som eier av omtrent halvparten av den opprinnelige
hele gård. Solgte da 11 ¾ lpd. til Mathias Christiansen Ebbestad for 1400 dlr. og 3 1/2
lpd. til lensmann Roseng på Auke. 1845 solgte Ebbestad for 1800 dlr, til Nils Jacobsen.
8. juli 1850 «forening med eierne av br. nr. 5 og 2 om noen gjensidige rettigheter i Myres
utmark». 3. sept. 1852 tingl. dok. mellom eierne av br. nr. 1, 2 og 5 samt Auke om deling
av en del av Myres uthavn, havnerett m. v. 1852 solgt et par småparter til Tollef Larsen
Kinn og Peter Myhre og en større til Andreas Nilsen, som 1861 overtok resten av bruket
for 1600 dlr. 1862 for 2500 dlr, til Gabriel Moe fra Drammen. 1873 for 1870 dlr. til M.
Eriksen. 1887 for 10 000 kr. til Hans Martin Sørensen. 1908 fra hans arvinger Hans
Kristian Myhre, Søren Hjalmar Myhre, Hans Sørensen med hustru Sofie, og Oscar
Bjørndal med hustru Ovidia for 17 250 kr. til Gunnar Gunnarsôn. Kontrakt av 21.
oktober 1912 mellom eierne av br. nr. 1 og 3 og Auke om deling av grunden nedenfor
hovedveien. Myre søndre og nordre har fortrinnsrett til tømmeropplag på nærmere
betingelser. 1917 solgte Gunnarsôn for 31 000 kr. til Hans Jørgensen Høyen. 1925 for
67 000 kr. til Aksel Aastorp og 1928 for 46 000 kr. til Andreas Auke. Kjøpte 1943 br. nr.
2 som er slått sammen med nærværende bruk og anpart av Auke. Andreas Auke f. 1893,
sønn av Anton og Julie Auke, g. m. Lina Fuglevik d. 1931. - Dyrket jord 100 mål, annet
areal 3 mål, skog 675 mål. 2 hester, 11 kuer, 4 ungdyr, 6 griser. 3 sauer, 50 høns. Fruktog bærdyrking.

BRUK NR. 4. Dette var et skogstykke som Nils Jacobsen solgte fra Myre søndre i 1852
for 160 dlr, til Tollef Larsen Kinn. 1874 til enken Sørine Kinn og deretter til Anders
Halvorsen Sando i Sande.
BRUK NR. 5. Det er den part som Bent Frederiksen Myre nordre i 1819 solgte til
svigersønn Andreas Hansen. Denne solgte 1833 for 60 dlr. til tømmermann Gullik
Petersen Loe, som med sin familie i slutten av 1820-årene var kommet fra
Konnerudverket, først til Bogen i Hurum, og så hit, oppførte bl. a. karantenestasjon på
Saltskjær. 1855 solgte Gullik for 100 dlr, pluss opphold for seg og hustru til sønn
Christian Gulliksen, som var snekker. Ved skifte etter ham 1882 ble bruket utlagt enken
Helle Karine, som s. å. for 1600 kr. solgte til skredder Martin Julsen. 1903 fra hans enke,
Anne Kristine for 2000 kr. til Marcelius Martinsen. 1908 for 2000 kr. til Svend Auke.
Forlik 1927 med eieren av br. nr. 2 om benyttelse av gangsti og om grensen mellom
eiendommene. 1942 solgte Svend Auke for 6000 kr. til søstersønn Markus Martinsen
Myhre, f. 1891, g. m. Guri Bjørøen fra Ål. De har bruket nå. Areal mål, 1 ku og høns.
HUSMENN, MV.
I 1657 er det i rubrikken «Strandsittere, husmenn og håndverksfolk» ført opp 2 karer på
Myre-eie, Clement Jacobsen og Ole Jonsen, som hver skattet av 2 kuer og 1 kvige. De
nevnes ikke 1664, men derimot en husmann og soldat Siver Knutsen, 26 år. I 1801 er ført
opp en husmann uten jord, Erik Henriksen. Ved fjorden nedenfor hovedveien stod en
stue, kalt Grunden-stua eller Smedstua etter gamle Thorvald smed (Thorvald Olsen), som
i sin tid bodde der. Huset ble revet omkr. 1910.

KNEM
Navnet har ifølge 0. Rygh opprinnelig vært Knehamarr, sammensatt av kne, som sikter
til den knekk som Knem-åsen danner i syd, og hammer, som betyr steil fjellvegg. Navnet
er i Røde-boken fra tiden omkring 1400 skrevet Kneamar, 1593 Kneom, 1645 Kneomb,
1664 og 1723 Knemb, 1715 også Knæm, som er i god overensstemmelse med uttalen i
bygda. Fra omkring midten av 1700-årene Knem.
De fire matrikkelgårdene på Knem opptar det største sammenhengende arealet av bygdas
jord. Innmarken, som ligger på til dels sandblandet leirgrunn, strekker seg like fra
grensen mot Myre i syd til Knems-elva, som danner grensen mot Tømmerås i nord, men
Knems mark strekker seg nærmest fjorden også nord for elven; mesteparten av
bebyggelsen på Grunden er under Knem. Grenser i vest for en del til Hellum. I lengde
syd-nord har arealet en utstrekning av et par kilometer, liksom Knemsarealet fra fjorden
til skogen også er det bredeste stykke dyrket mark i bygda. Skogen ligger i nordvestlig
retning til sognedelet Sande-Skoger.
Knem er tidlig ryddet og tidlig delt i to, Knem søndre og Ulbjørns-Knem, som begge
alltid har ligget høyest i skyld og skatteklasse. Knem mellom er antagelig skilt ut fra den
første og Knem nordre fra den siste. Denne delingen må være foregått allerede før
omkring år 1400, da Røde-boken nevner alle fire matrikkelgårdene: Knem søndre, Knem
annen (d. e. mellom), UlbjørnKnem og Knem nordre, den siste også benevnt nedre og
lille.
Knem-gårdene hadde i gammel tid sin skog i sameie, i all fall de største av dem, søndre
og Ulbjørns-Knem. Men 17. juli 1759 ble kontrakt om deling av skogen inngått mellom
de daværende 2 eierne av søndre og eieren av UlbjørnsKnem. Delet begynte i sistnevnte
gårds vest for husene beliggende uthavn, Markebodalen kallet, og strakte seg omtrent rett
vest «over et straks ved beliggende stort bjerg og gjennom skogen». Grenselinjen videre
markert av deletrær, hvor eierne hadde hogd inn, dels kors, dels sine navn, passerte en
myr, kalt Moltemyren, derpå Sag-elven, over åsen til Gulbrandsmyren, fra Rundetjernet
til en stor furu på Hovåsen, Sætermyren (i dag «Lensmanns-myra»), ned over fjellet til
en dal ved en bekk, til en stor eik, hvor Sandegårder støtte til. - Skogen ble delt slik at
den søndre delen skulle følge Ulbjørns-Knem og den nordre Knem søndre. Samtidig
delte eierne av den siste skogen mellom seg. - 1672-74 hadde eieren av Skjøl og Veberg i
Sande stevnet oppsitterne på Knems-gårdene, Hellum og Eik angående skoggrensen
mellom gårdene, foranlediget av at Ole Olsen Ulbjørns-Knem ulovlig skulle ha skåret
«en stor del bjelker» i Sande-gårdenes sameieskog. Knems-bonden ble dømt. - 1705 atter
en sak, der eierne av Skjøl og Veberg besværte seg over innfall i deres skog, bl. a. av
Knems-bønder.
MATRIKKELGÅRDEN KNEM SØNDRE, NR.12
Fullgård 1500-årene og senere og sikkert også før mannedauen. Skyld 2 1/2 skpd. salt,
etter 1667 1 skpd. 15 lpd. korn. - 1723 foreslått forhøyet med 2 lpd. - Skattet 1657 av 3
hester, 11 fe, 7 sauer, 1 svin. - 1667: Skog til bjelker og smålast, rydningsland «at
opphugge og forbedre, ettersom den er meget igjengrodd», hvilket besidderen ble pålagt,
tillike å plante humlehage.
- 1723: Skog til husbruk og smålast, fehavn i hjemraksten, jordarten sandig og
tungvunnen, ligger beleilig ved sjøkanten. - 1803: 4 hester, 16 fe, skog til husbruk, men
skral havn. - 1820: I god drift, havnen tålelig, skog en del til salg. - 1865 med en del av
Knem mellom anslått til i alt 521 mål åker og dyrket eng, fordelt på 5 bruksnummer.

EIERE
Omkr. 1400 eide Hurum kirke en mindre part på 2 øresbol i Knem søndre, dessuten eide
Røyken kirke en liten part. I 1500-årene eide Kronen en del av gården, ½ skpd., som
tidligere hadde vært klostergods under Hovedøen kloster og gikk 1678 over til greven av
Jarlsberg. Ca. 1650 eide Strømm kirke en mindre part. Ellers eide en utenbygds bonde,
Hans Lærum fra Sande, størsteparten, 1 ½ skpd., og rådde bygselen. Ved makeskifte
1695 mellom Nils Madsen Norup på Strømsø og Hurum-presten Nils Bache avstod bl. a.
Oluf Evensen Hannevik en del av gården som hans hustru Live Christoffersdtr. Knem
søndre hadde arvet etter sine foreldre, «som bodde og døde på Jordbræk i Skoger». Nils
Baches part ble overtatt av hans sønn og etterfølger Rasmus Bache, som 1699 solgte den
til Norup, som da eide 1 skpd. Han solgte 1700 til ferjemann m. v. i Svelvik Jens Olsen
Sand fra Veberg i Sande og denne overtok 1715 også Hans Lærums part. Lærums
arvinger tok skritt til å innløse odelsgodset, men oppgav det, da «vi heller ser å ha fred
enn påfølgende langvarig kostbar prosess og trette». 1723 kjøpte Jens Olsen Sand
grevens part og var dermed eier av hele gården, unntatt de små kirkepartene til Hurum,
Røyken og Strømm kirke, hver på 1/3 lpd. korn.

BRUKERE
Ca. 1560 Børje, 1593 Christoffer, 1615 Christen, 1622 Sven. Deretter: Peder fra senest
1634 til ca.1660. 1661 hans enke Guri, som brukte de 2/3 av gården og en medbruker
Hans Gulliksen, som brukte resten. Fra ca. 1680 Guris sønn Christen Pedersen, som 1692
nevnes som lagrettemann og kirkeverge. I 1700 ble Jens Olsen Sand eier og bruker. 1728
delte han gården i 2 like store deler, hver på 17 lpd. skyld, og fra nå av var Knem søndre
varig delt. Jens Olsen Sand døde 1730, og sønnen Ole overtok.

Mesteparten av den ene halvdelen ble overtatt av Jens Olsen Sands svigersønn, Ole
Ellefsen Hellum. 1755 solgte han til sin svigersønn Hans Erichsen Berger, g. m. Marthe
Olsdtr. De følgende årene overtok han av arvingene resten av bruket. - 18. mars 1756 kl.
11-12 om natten oppstod brann i fremhusene, og Hans Erichsen var nær brent inne med
kone og barn. Fremhusene hos begge brukerne strøk med så de må ha ligget nokså nær
hverandre, løsøre, mat og såkorn gikk med foruten soldateffekter. 1765 skifte etter
Marthe Olsdtr. Hans Erichsen hadde oppført nye innhus, stolpebod og skjul, dels av
tømmer fra egen skog, dels kjøpt. Dessuten hadde han «merkelig oppbrutt og forbedret

jordveien», så den var av langt større verdi enn da han kom hit. Gården hadde kostet ham
600 dlr. i innkjøp, ble nå taksert til 900 dlr. løsøre for 191 dlr., eide også Brekke på den
tiden, og tok del i sjøfarten. Hans Erichsen ble annen gang g. m. Dorthe Reiersdtr., som
døde 1781. Boets netto 1161 dlr. Gården gikk til svigersønn Petter Nilsen på Bjørnstad i
Røyken, som var f. på Lindum i Skoger, g. m. Maren Hansdtr. Petter innløste etter hvert
de andre arvepartene. Død 1805. Bruket da taksert til 1400 dlr. Boets netto 1078 dlr. 2
døtre, den ene g. m. Gabriel Ellingsen Myhre. Bruket til eneste sønn, Hans Pettersen, f.
1793, g. m. Maren Kirstine Tronsdtr. Hans døde 1846, og bruket ble utlagt enken til
eiendom for taksten, 2000 dlr. Gården ble kort etter delt i flere bruk.
BRUK NR. 1. Dette er en part som Hans Pettersens enke Maren Trondsdtr. 1858 for
1000 dlr. pluss opphold overdrog sønnen Edvard M. Hansen på Ulbjørns-Knem. Han
solgte 1862 for 1700 dlr. til skipsreder Nils Guttormsen på Knem mellom, og parten har
senere fulgt denne gården.
BRUK NR. 2. Denne delen overtok Hans Pettersens sønn Fet/er Hansen, f. 1819, i 1855.
Etter hans død 1857 ble bruket for 3100 dlr. utlagt hans enke Lovise Hansen, f. i Svelvik
1818. Hun giftet seg annen gang med Ole Andreassen Solberg f. 1820. 1878 solgt en part
til Andreas Evensen (bruk nr. 5). 1885 gikk bruket for 6000 kr. til Petter Hansens sønn i
første ekteskap, Jørgen Pettersen f. 1843. Bruket eides senere av en Skinnemoen samt fru
Lulli Jordan og A. 5. Sandem, som solgte videre til kommander. sersjant Eivind P.

Goverud. I 1917 for 30 000 kr. til A/S Bokerøens Skibsbyggeri. 1921 for 24 000 kr. til
Hans Larsen fra Hovet ved Berger, f. 1879, g. m. Inga Knudsen fra Drammen. 1941 for
38 000 kr. pluss husvære m. v. til sønn Harald Larsen, f. 1913, g. m. Ingebjørg Myhre,
datter av Johan H. Myhre og hustru Ingeborg. De har bruket nå. - Areal dyrket jord 55
mål, annet areal 20 mål, skog 480 mål, 1 hest, 7 kuer, 2 ungdyr, 8 griser, 300 høns.
BRUK NR. 3. Dette er et jordstykke på 24 mål mellom fjorden og riksveien, solgt 1858
av Maren Tronsdtr. for 600 dlr, til Jørgen Hansen Hellnm. 1884 fra hans bo til vognmann
Christian Ebbestad og 1916 for 2000 kr. til sønnen, vognmann Markus Ebbestad.
BRUK NR. 4. Denne parten solgte Maren
Tronsdtr. Knem (se foran) for 1000 dlr. til
sønn Martin Hansens bo. 1882 for 400 kr.
til Lars Jensen Knem. 1885 for 2750 kr.
ved auksjon til Kittil Christiansen, g. m.
Karoline Kristiansdtr. Solgte 1894 en part
til Gustav Andreassen. Ved skifte 1904
ble bruket overdratt enken Karoline som
annen gang giftet seg med Jørgen
Pettersen på bruk nr. 2, f. 1843, død 1923.
1925 solgte enken for 16 000 kr. pluss
husvære til sønn Ole Kittilsen f. 1887, g.
m. Magda Kristensen. De har bruket nå.
37 mål dyrket jord, annet areal 5 mål,
skog 200 mål, annen utmark 15 mål,
1 hest, 5 kuer, 3 ungdyr, 1 gris, 20 høns.
BRUK NR. 5, Apalbakken. Opprinnelsen
til dette bruket er en part som eieren av
bruk nr. 2 1878 solgte til Andreas
Evensen, f. i Strømm 1823, g.m. Kirsti
Magnusdtr. fra Lier, senere utvidet ved
kjøp av mindre parter: 1880 en part til av
bruk nr. 2, 1894 en part av bruk nr. 4 og
1907 en part av bruk nr. 6. I 1886 solgte
Evensen for 3000 kr. pluss opphold til
nest eldste sønn Gustav Marcilius
Andreassen, f. 1864, g. m. Kristiane
Holtan, f. i Horten. Andreassen døde 1923 og hustruen 1934. Arvingene solgte 1935 for
8000 kr. til svigersønn Hans Auke, som bygde en villa nede ved riksveien. 1946 solgte
han til broren Oskar Auke for 20 000 kr. I 1949 gikk bruket, unntatt nevnte villa, ved
odelsløsning over til Gustav Andreassens dtr., Sigrid Andreassen, Holmestrand, for
15500 k. Driver det ved hjelp av bestyrer. - Areal dyrket jord ca. 30 mål.
BRUK NR. 6. Ved Knem søndres deling 1728 solgte Jens Olsen Sand halvparten av
gården for 350 dlr, til Lars Andersen, sønn av Anders Andersen Tømmerås, f. ca. 1688.
Han var 1723 blitt g. m. Berte Jensdtr. Sand, f. ca. 1700. Lars døde 1742 og skiftet viste
at der ikke var noen gjeld, men rikholdig bohave; netto ca. 530 dlr. Enken giftet seg s. å
med Jon Augustinussen Egge (vel fra Lier). Berthe døde 1756, og enkemannen avstod
gården til hennes sønn i første ekteskap Jens Larsen, født 1728, som var nærmeste

odelsberettiget. En søster Anne
Cathrine, f. 1741, ble utlagt en part
av bruket, 7 lpd., hun ble g. m.
Jens Kingo i Svelvik, som 1766
solgte parten til Jens Larsen.
Denne var g. m. Ingeborg Hansdtr,
f. Hun døde 1784. Skifte 23. sept.
Innkjøpsprisen på hele bruket,
halvparten av Knem søndre, hadde
vært 526 dlr. takst nå 800 dlr.
Netto vel 1400 dlr. Jens Larsen
døde 1786. Skifte 22. mai 1787.
Barn: Lars, Jens, Hans, Berthe,
Anne Marie, Helene, Ingeborg,
Anne Cathrine. Netto 1142 dlr.
Gjelden
bestod
av
barnas
innestående morsarv. Lars Jensen,
f. 1761, overtok og løste etter
hvert ut det vesentligste av søskenes parter, de to brødrenes Jens og Hans’ i 1805 for 485
dlr. Hans døde som ungkar i krigstjeneste på Fredrikshald 1809. Jens var da på Knem
nordre. Lars Jensen ble 1808 g. m. Marthe Olsdtr. Hellum. De hadde en sønn, Jens, men
denne var syk og kunne ikke overta bruket, hvorfor dette i 1834 for 800 dlr, pluss
føderåd gikk til svigersønnen Ole Engebretsen Næs for 800 dlr. Lars døde 1848. Ole
Engebretsen var f. 1781, var enkemann da han 1833 ble g. m. Ingeborg Larsdtr., f. 1809.
- 1853 ble grunnen langs fjorden delt mellom bruk nr. 6 og bruk nr. 1. Begge skulle ha fri
lastetomt ved Ellefsbakken. 10. mars 1854 branntakst over husene: Hovedbygningen den
samme som nå, takst 1200 dlr., sidebygning med bryggerhus 250 dlr., uthusbygning 650
dlr., stabbur på 9 stolper av granitt 100 dlr. Den gamle hovedbygning lå lenger vest og
lenger nord. - Ole Engebretsen døde 1860. Han hadde 1857 for 3000 dlr. solgt gården til
sønnen Lars Olsen Knem, f. 1838, g. m. Hanna Mathilde Knem, f. 1837. Barn som levde
opp: Ole, Nils Andreas Meier, Inga Birgitte,
Jørgen, Julie Marie, Jallis og Oskar. L. 0.
Knem døde 1899, og i 1900 overdrog enken
for 26 000 kr. til eldste sønnen Ole Larsen
Knem, f. 1864, g. m. Mathilde Gjerdal fra
Røyken. I 1907 ble fraskilt et jordstykke til
Gustav Andreassen bruk nr. 5, Apalbakken
og s. å. et skogstykke til Evjen & Co.,
Drammen, Knemsskogen (bruk nr. 10) for
8000 kr. 1908 for samme beløpet til G. T.
Onsager, Dr. Om skogens senere eiere, se
Eik, br. nr. i. 4. aug. 1925 grenseregulering
mellom daværende eiere av Knemskogen og
0. Knem. Han døde 1939, og gården gikk
over til eneste barn, Lars Olsen Knem, f.
1903, g. m. Claudia Brunmark, Bærum. De
har bruket nå. — Dyrket jord ca. 240 mål,
skog 1300 mål. 3-4 hester, 12 kuer, 6
ungdyr, 20 griser, 50 høns.

HUSMENN
I 1666 er ført opp en husmann under Knem søndre, Erik Toresen, 46 år, med kone og 2
barn. 1723: En husmann, som sår 1 tn. havre og før 1 ku. 1801 nevnes ingen husmann
her, derimot 1865: Andreas Sørensen, fra Hurum med kone og 5 barn. Plassen hette
Bråten og hørte under bruk nr. 6, L. 0. Knem; lå oppunder Knems-åsen, man kan ennå se
spor etter hus. Hadde ku og et par sauer, sådde litt hvete, havre og 2 tn. poteter.

MATRIKKELGÅRDEN KNEM MELLOM, NR. 13
Fullgård 1500-tallet. GI. skyld 1½ skpd. salt, etter 1667 halvgård av skyld 6 lpd. korn.
1723 foreslått forhøyet 2 lpd. Skattet 1657 av 2 hester, 10 fe, 1 sau, 3 svin. — 1667:
Skog til brenneved og gjerder, intet rydningsland, har humlehage. - 1723: Skog til
gjerder og brenneved, noenlunde fehavn i hjemraksten, sandig jord. - 1803: 1-2 hester, 5
fe, mangel på skog og havn. -1820: I god drift, ingen havn eller skog, jorden skarp. -1865
med tilkjøpt del av Knem søndre anslått til 266 mål, fordelt på 3 bruk.

EIERE
Før reformasjonen dels under Hovedøen kloster, dels under Hurum prestebol.
Klostergodset gikk ikke over til kronen; denne ble først i 1641 interessert i gården da den
var med i det odelsgodset som Morten Lauritsen, kongelig majestets toller på Hurum,
stilte som vederlag i et makeskifte med Christian 4. Kronens halvpart gikk over til
greven av Jarlsberg. I 1838 var hele gården under Hurum prestebol. Gikk 1842 over til
selveie.

BRUKERE
1593 visstnok Guttorm, 1560 Oluf, senest 1605 og minst til 1623 Gulbrand, 1634 Even,
1645 Erik. Senest 1657 til ca. 1700 Tore Jonsen, f. 1624, nevnes 1680-årene som
lagrette- og besiktigelsesmann, etterlot seg bare døtre. Neste bruker vi vet om var Hans
1723. Så Iver Børgesen, f. 1705, fra senest 1752-1773, da hans 2 sønner, Hans og John
Iversen, fikk bygselbrev av sogneprest Jens Mørch mot «tilstrekkelig å forsyne de gamle
foreldre». Iver døde året etter. Skiftet viste netto 80 dlr. Brødrene brukte hver halve
gården til 1787. Da var Hans og hans kone døde, og da de bare etterlot seg en mindreårig
sønn, gikk bygselen også av denne parten over til John, men han døde s. å.. Nå ble Iver

Børgesens tredje sønn, Ellef Iversen, f. 1757, bruker. Hadde gården til han «formedelst
alderdom og svakhet» avstod bygselen 1824 til yngste sønn, Bernt Ellefsen, f. 1790.
Faren, etter hvem «Ellefshøyda» tør ha sitt navn, døde 1833. I matrikkelen 1838 er
sogneprest Neuman oppført som oppsitter, dvs, det var Hurum prestebol som nå eide
hele gården av skyld 3 dlr. 3 ort og 11 sk. I 1842 fikk Jørgen Hansen Hellum kongeskjøte
på gården for 1850 dlr. og jordavgift. Dermed var det slutt på leilendingstiden også her.
Samtidig ble gården delt - for en tid.
BRUK NR. 1. Jørgen Hansen Hellum solgte straks den nordre delen av eiendommen for
907 ½ dlr, til Svend Nilsen Bokerøen; fremhusene skulle følge kjøperen, fjøset overtok
denne til bortflytting, dog inngikk kjøper og selger s. å. forlik om at de skulle bruke
husene felles i 2 år, Jørgen Hansen fremhusene, halve låven, søndre lade og stall; Svend
Nilsen fjøset, nordre lade og halve låven, samt rett til i sommertiden å bo i bryggerhuset;
av skogen skulle kjøperen ha «den nordre eller østre del». Selv satt Jørgen Hansen
Hellum med søndre delen til han i 1847 solgte eiendommen «med huse og herligheter»
for 2300 dlr, til Ole Elias Thorkildsen. Etter hans død giftet enken Trine Thorkildsen seg
med skipper Nils Andreas Olsen. 1867 solgte dennes dødsbo for 2700 dlr, til
handelsmann H. Christian Hurum. Gårdens nordre del solgte Sven Nilsen Bokerøen 1849
for 2150 dir. til gjestgiver Gabriel Ellingsen Myhre i Svelvik. Han døde 1850, og bruket
gikk over til hans enke Ingeborg Marie Myhre. Denne lot 1854 holde branntakst over
husene; hovedbygning og bryggerhus var nyoppførte, takst henholdsvis 850 og 8o dir.
Låvebygning med 2 lader 220 dir., fjøs og stall med 10 båser og 3 spilltaug i én bygning

for 150 dlr., samlet takst 1350 dir. — 1858 ble bruket av boet etter Ingeborg Myhre for
3800 dlr, solgt til skipper og reder i Svelvik, Nils Guttormsen. Han solgte et lite stykke
av innmarken, Myrebråten, plass oppunder Glenaåsen, for 50 dlr, til Peter Myhre og
Andreas Evensen (Apalbakken), men kjøpte 1862 til hele bruk nr. 1 av Knem søndre,
som eides av Edvard M. Hansen. Husene på dette bruket stod på den såkalte «Trekanten»
like vest for de nåværende bygninger på Knem mellom. Guttormsen bygde store
moderne uthus, men gikk konkurs 1867, og boet solgte for 3800 dlr. til eieren av nordre
delen, handelsmann Hurum, som altså nå ble eier av hele Knem mellom. Han solgte
1872 for 6200 dlr, til skipper og reder i Svelvik Johan Didrik Hilden, f. 1814 som sønn
av smed Ole Hilden fra Hadeland og hustru, lærerinne Clara Didriksen fra København.
Johan Didrik Hilden var g. m. Anne Regine f. Borgersen, f. 1817, dtr. av los i Svelvik,
Hans Borgersen, f. i Drammen, og Helle Sørinne Rosnæs, f. i Hurum. Hilden drev gården
til 1898, da han for 30 000 kr. overdrog til tre av sine barn, skipper Herman August
Hilden, Camilla Christine og Ragna Sofie, hver for 1/3, 1901 solgte arvingene etter
Camilla hennes part til de to andre søsken. 1904 ble hele eiendommen solgt for 34 000
kr. til Erik J. Raaum, som alt 1905 solgte videre for 41 500 kr. til Ingebrigt Nilsen
Vangsnes. 1906 for 45 000 kr. til Axel Urholdt fra Ål i Hallingdal, f. 1880, g. m. Kjersti
Fyrand; Krødsherad. Solgte 1917 for kroner 80 000 og flyttet til fødebygda, hvor han i en
årrekke har vært kasserer og banksjef i sparebanken. Den nye eier var Johan Hilden
Myhre, som både på fars- og morssiden var i slekt med gårdens tidligere eiere av samme
navn. Eide fra før bruk nr. 6 og 17 av Ulbjørns-Knem (se der). 1942 solgte han Knem
mellom med tilliggende del av Knem søndre for 125 665 kr. til eldste datter, Randi
Stensland, f. 1903og mann Birger Stensland, f. 1906 i Trondheim.

- Dyrket jord 200 mål, 40 mål annet jordbruksareal ved fjorden under Knem søndre.
Skog 1700 mål, 20 kuer, 1 okse, 10 ungdyr, 20 griser, 13-400 høns, ca. 300 rev og 300
mink. Vestfold landbruksselskaps avlssenter for høns. Hesteoppdrett. Frukt- og
grønnsakdyrking. Bruket beskjeftiger 9 arbeidere (1951).
BRUK NR. 2. Jørgen Hansen Hellum solgte 1842 for 80 dlr. en mindre part til Karen
Kristine Ellefsdtr., som bygde her. Hun solgte 1862 for 450 dlr, til skipper Olaus Olsen

Hellum. Bruket gikk 1887 for 1400 kr. til Johan Johnsen. 1893 for 1250 kr. pluss
husvære til sjømann Ole Berntsen. 1899 for 2500 kr. til Petter Pettersen. Denne kjøpte i
1911 til en parsell av Knem mellom for 1800 kr. I senere år frasolgt en rekke
byggetomter, bl. a. 1920 en parsell til Bokerøens Skipsbyggeri for reising av arbeiderboliger på Skjønheim, liksom flere tomter venter på å bli bebygd, så bruket som før var
på 25 mål, nå er redusert til 12 mål. Bruket fødde tidligere 3 kuer m. v., ingen husdyr nå
(1951). Petter Pettersen er f. 1872 på Kirkestuevolden under Ulbjørns-Knem, g. m.
Marthe Kristoffersen fra Tranby i Lier. 10 barn. Pettersen fikk 1951 Kongens
fortjenstmedalje for dyktig og langt virke i skogen og har tidligere diplom fra Vestfold
Skogselskap for god behandling av skogen.
GLENA (Sørdal). Dette bruket består av parter utskilt fra Knem mellom og UlbjørnsKnem. Den siste parten ble 1898 for 700 kr. av Edv. Eriksen solgt til Martin Haakonsen
og gitt navnet Sørdal, men den gamle betegnelsen er Glena. I 1908 kjøpte Haakonsen
parten av Knem mellom for 500 kr. 1920 solgte Haakonsens arvinger for 18 000 kr. til
medarving Haakon M. Sørdal. 1939 fikk Lauritz Pettersen auksjonsskjøte for kroner
9000. Solgte s. å. for 10 500 til Birger Stensland, og 1942 ble bruket slått sammen med
dennes gård. — Dyrket jord 30 mål og omtr. like meget skog. Eieren har bygd
revefarmer til ca. 400 dyr foruten minkfarm til 300 dyr, som beskjeftiger 2 røktere.
HAVMANNSBERGET. Her bodde 1865 Ole Bentsen, f. i Strømm 1833, g. m. Cecilie
Larsdtr., f. i Hurum 1834. Ernærte seg som båtbygger og hadde 1865 potetløkke liksom
stedet var bygslet. Det hørte under den delen av Knem søndre som 1862 ble tillagt Knem
mellom. Ole Bentsen døde 1921. Svigersønnen, Martin Zakarias Pettersen overtok og
kjøpte s. å. Havmannsberget av Axel Urholdt for 1800 kr. Pettersen er født i Hurum
1870, var g. m. Anna Othilie Olsdtr. 9 barn. — Dyrket areal nå oppgitt til 20 mål.
Besetning nå 1 ku og 1 okse mot før 3 kuer og hest. Flere tomter til boligbygg er frasolgt,
foruten en rekke hyttetomter på Havmannsberget.
HUSMENN
Er ikke nevnt før 1865, da Iver Tollefsen med kone og 5 barn bodde på «Plassen»,
ovenfor Kirkestuevolden. Lagt ned forlengst og av nåværende eier (Stensland) lagt ut til
kulturbeite. (Se ellers bd. I, S. 286.)

MATRIKKELGÅRDEN ULBJØRNS-KNEM, NR. 14
Fullgård 1500-tallet og senere, sikkert også i middelalderen. GI. skyld 2 skpd. salt. Etter
1667 1skpd. 1 lpd. korn. 1723 foreslått forhøyet 3 lpd.. Skattet 1657 av 4 hester, 14 fe, 6
sauer og 3 svin. -1667: Skog til bjelker og smålast, «som dog mest av vådeild oppbrent»,
intet rydningsland, har humlehage. - 1723: Skog til husbruk og smålast, fehavn i
hjemraksten, har rusefiske, jorden sandig og tungvunnen, ligger beleilig ved sjøkanten.
-1803: 4 hester 12-14 fe, må dog kjøpe høy til hjelp, har fornøden husskog, men mangler
havn, ubetydelig laksefiske. - 1820: I tålelig drift, tilstrekkelig havn og betydelig skog til
salg, laksefiske og bunngarn. - 1865 anslått til 336 mål, fordelt på 8 bruk.
EIERE
Ulbjørns-Knem har så langt kildene rekker, verken vært kloster-, kron- eller grevegods,
men bondegods, dels selveiergods, dels gods som tilhørte utenbygds folk. Omkring 1650
eide brukeren vel halvparten, resten eides av byborgeren Niels Hiort 15 lpd. og Tord

Røed 2½ lpd. I 1701 eide Nils Nordal i Lier vel 1 lpd. mens resten 3/5 tilhørte brukeren.
1764 var hele gården selveiergods, fordelt på to brukere.

BRUKERE
1579 Jon Nilsen, som med sønnene Aslak og Guttorm da fikk bekreftelse av sine
søstersønner på kjøp av tils. 5 øresbol i Ulbjørns-Knem (utrykt diplom i Riksarkivet,
gjengitt i 1. bind s. 95). Deretter ser det ut til at gården har gått i arv fra far til sønn
(sønner) i lange tider. 1593 er Nils Jonsen, vel en sønn av den førstnevnte Jon, bruker.
Fra senest 1605-1634 eller noe lenger Jon Nilsen, som var underlensmann i Strømm,
1645-1655 sønnen Ole Jonsen, f. ca. 1603. 1661 er hans sønn, Ole Olsen, f. 1642,
medbruker og 1666 er denne ført opp som enebruker, 1667 er far og sønn ført opp som
brukere, men faren var da føderådsmann. 1668 var faren død og sønnen brukte gården
alene hundreåret ut og vel så det, til gården ble varig delt 1705. Dette året solgte han
nemlig halvparten av gården. En fjerdedel ble overtatt av sønnen Ole Olsen, som da var
på Berger og en fjerdedel av svogeren Ellef Hellum. 1710 overtok sistnevnte også
svogeren Jon Olsens arvepart. 1716 kjøpte Ole Olsen d. y. begge Ellefs parter. Samtidig
kjøpte han av arvingene etter Nils Torsen Nordal i Lier den delen av gården som denne
hadde eid. Resten av gården eides av broren Nils Knem. De satt med gården til 1730; da
solgte Ole vel halvparten av den til sønnen Ole Olsen. 1745 var denne død, og den delen
gikk over til eneste bror, Amund Olsen, som bodde ugift på Berger. 1740 var også Nils
død, og enken giftet seg igjen med Hans Jensen. Denne kjøpte straks 1745 Amunds part
og 1758 fraskrev Amund seg odelsretten til Ulbjørns-Knem, som i likhet med Berger

begge var foreldrenes odelsgods. Som eneste gjenlevende sønn stod det Amund fritt å
velge mellom gårdene, men han valgte Berger fordi den var beleiligst og i bedre stand
enn Ulbjørns-Knem, heter det. Hans Jensen satt så med hele gården til 1762, da han delte
likt mellom stesønnen Ole Nilsen og sønnen Nils Hansen, hver for 600 dlr.

BRUK NR. 1, 11, 16. Nils Hansen f. 1744, sønn av Hans Jensen og Anna Olsdtr., ble
1763 lensmann i Strømm (se bd. I), var første gang g. m. Maren Frederiksdtr. Myre, d.
1781, annen gang g. m. Helle Karine Nilsdtr. Tok 1780 obl. på 450 dlr. hos en
Svelvikborger. Solgte 1802 for dlr, til eldste sønn i første ekteskap, Hans Nilsen, g. m.
Maren Edvardsdtr., men lensmannen tok forbehold om å bruke eiendommen så lenge han
fant for godt. Døde 1814. 1823 kjøpte Hans to jordstykker av bruk nr. 6, tils.3 ½ lpd.,
slik at han i alt eide 21 lpd. 1836 delte han bruket mellom sønnene Nils og Edvard
Hansen, hver betalte 850 dlr. Faren døde s. å. Brødrene drev gården sammen. Imidlertid
ble nok det økonomiske resultatet dårligere etter hvert; i 1847 solgte de et skogstykke til
Tollef Larsen Kinn, og året etter besluttet de å skille lag. Bruket ble delt likt mellom
dem. Ved skyldsettingen ble opplyst at Nils på sin part (i dag bruk nr. 11) kunne fø i
hest, 6 fe og 4 sauer, innmarken ble vurdert til 1000 dlr., skog 200, del i laksefisket 100,
bygninger 100. Edvard Hansen på bruk nr. 1 solgte 1850 en part for 600 dlr., 1/3 av
bruket, til losoldermann i Svelvik, Fredrik Stork Jensen, og i 1853 et jordstykke til
tollbetjent Fredrik Bødtker i Svelvik for 500 dlr. Edvard Hansen f. 1812, var g. m. Trine
Hansdtr., som lenge drev bruket som enke. 1904 solgte hun dette og plassen Markebol
(bruk nr. 16) som lå oppunder Glenaåsen for 5400 kr. til Johan Jensen Knem nordre. Han
lot ca. 1905 rive den gamle hovedbygningen på bruket; den var omtrent av samme type

som den gamle på Ådne søndre (se b. I, s. 187 f.). I 1911 solgte enken hans, Andrine
Jensen, for 12 300 kr. til lærer L. A. Aasebø, som i 1891 av Hans Pettersens arvinger for
7200 kr. hadde kjøpt nabobruket nr. 11. Dette var opprinnelig en part som en sønn av
lensmann Hansen i annet ekteskap hadde overtatt. I lærer Aasebøs tid ble ryddet og
dyrket et stykke av Markebol, ca. 10 mål. Aasebø døde 1929. I 1941 solgte hans
arvinger, Peder, Halvdan og Ingrid Aasebø samt søsteren Bertha Jacobsen hele
eiendommen for 35 000 kr. til medeiere og søsken Helga og Anders Aasebø, f. 1880,
som har bruket nå. I årene 1919-44 er fem hustomter av gårdens areal på Grunden
frasolgt. Gårdens dyrkede jord er 87 mål, annet jordbruksareal 20 mål, skog 1000 mål, 2
hester, 8 kuer, 4-5 ungdyr, 2 griser, 25 høns.

BRUK NR. 2, 3, 4 og 7. Det som i dag er bruk nr. 3 og 7 var kjernen i Nils Hansens del
av eiendommen etter bestefaren, lensmann Hansen. I likhet med broren solgte han straks
- 1848 - en anpart av bruket for 650 dlr. til losoldermann Fredrik Stork Jensen, 1/3 av
bruket, og i 1851 gikk resten ved auksjon for 1615 dlr, til sogningen Jens Eriksen
Fretheim. Solgte straks videre for 1400 dlr, til Peter Olsen Knem. 1861 solgte denne til
sønnene Emanuel, Lauritz og Johan Pettersen for 1400 dlr. 1863 og 1864 solgte Emanuel
og Johan partene sine til Lauritz. Denne var skipper, f. 1823, og det var han som lot
oppføre brukets hovedbygning og bryggerhus i «skipperstil», som fremdeles står der.
Solgte 1892 for 9100 kr. til Edvard Eriksen, f. i Røyken 1853. 1898 solgte han en anpart
«Sørdal» til Martin Haakonsen, Glena.
Bruk nr. 2 og 4 er det jordarealet som Edvard Hansen 1850 solgte av bruk nr. 1 til
losoldermann Jensen for 600 dlr, og en part som Edvard Hansen solgte 1853 for 500 dlr,
til tollbetjent Fredrik Bødtker. 1862 kjøpte skipsreder og verftseier i Svelvik Anders

Helgesen begge disse jordpartene for henholdsvis 1100 og 500 dlr. 1905 fra Helgesens
dødsbo for 4100 kr. til skipsreder C. M. Bache, som fra før eide bruk nr. 9. Bache solgte
s. å. til Erik J. Raaum og denne året etter til Chr. Byfugllien. Denne solgte 1907 bruk nr.
2 og 4 til Edvard Eriksen for 7400 kr. 1923 solgte Eriksen hele eiendommen, bruk nr. 2,
3, 4 og 7 for 65 000 kr., for løsøre 25 000 kr. til eldste sønn Anders Eriksen, men holdt
av en tomt til hus og hage, Fagerborg, og bodde her med sin hustru Mathea f. Schie til de
døde henholdsvis 1946 og 1935. En rekke tomter, vesentlig på Grunden, er i årenes løp
frasolgt gården. Anders Eriksen er f. 1883, g. m. Rakel Modin. De har bruket nå. Dyrket
jord 93 mål, annet jordbruksareal 15 mål, skog 1000 mål, 2 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 5
griser, 25 høns, 10 ender. Vanningsanlegg. Frukt-, jordbær- og grønnsakdyrking.
BRUK NR. 5 er et skogstykke som 1847 ble solgt fra bruk nr. 1 til Tollef Larsen Kinn,
derfra til Nils Jacobsen Myre og fulgte denne gården til det 1884 ble solgt av Hans M.
Sørensen til fabrikkeier Jürg Jebsen for 2750 kr., derfra til sønnen fabrikkeier Jens J.
Jebsen samtidig med at denne 1902 kjøpte Berger av sin mor, Eliza Jebsen.
BRUK NR. 6 og 17. Ole Nilsen, f. 1737, overtok som før meldt halvparten av UlbjørnsKnem 1762 for 600 dlr. Tok s. å. obl. hos Marcus Hannevig og i 1770 en på 500 dlr, hos
Evert Eriksen Knem. Solgte 1797 et jordstykke, «Svenskegrunden kaldet» til los Søren
Jørgensen i Strømmens strandsted, 1/4 lpd., for 99 dlr, og årlig avgift 24 sk. Jørgensen
fikk odelsskjøte for 60 dlr. 1803. S. å. solgte Ole Nilsen halvdelen av det gjenværende
bruk til sin sønn, Marcus Olsen, men denne døde i 1806, 32 år, og parten gikk tilbake til
faren, som s. å. solgte for 1000 dlr. og opphold til svigersønn Hans Larsen Håøen søndre.
Tok obl. for 300 dlr. hos svigerfaren, som døde 1813.

1814 solgte Larsen et jordstykke ved stranden, 2 lpd. til overtollbetjent Johan Schimpff
i Svelvik. 1820 forpaktet Larsen bort sitt bunngarnsfiske «ute ved Haget kaldet» til
krigsråd Mads Tofte på Tømmerås, hvis sønn Andreas Tofte kjøpte retten 1823. 1822
solgte Larsen et stykke jord på 1,5 mål til Auen Larsen og et skogstykke for 49 dlr. til
Anders Hermansen i Holmestrand (bruk nr. 10). Endelig delte Larsen, før han døde1823,
sin gjenværende eiendom likt mellom sønnene Lars og Nils Hansen, hver for 300 dlr. De
solgte straks 2 jordstykker til Hans Nilsen på bruk nr. 1 for 200 dlr. m. v. Lars og Nils
satt trangt i det i nedgangstiden etter 1814. Da således Lars ble pantet for skyldig
landskatt 1823, manglet han både penger og løsøre, heter det; året etter solgte han et
stykke av innmarken 1 lpd. 2,5 mål «på vestsiden av den alminnelige kjørevei» til
Gabriel Ellingsen Myhre for 100 dlr. Også Nils solgte unna flere parter, bl. a. et stykke
jord til Ole Engebretsen Næs på Knem søndre og et skogstykke til Hans Olsen Håøen
søndre, slik at da han døde 1825 var det bare tilbake 3 lpd., som ved auksjon gikk til
Gabriel Ellingsen Myhre i Svelvik for 316 dlr.

Endelig overdrog Lars sin arv etter Nils til den samme som dermed eide det som var
tilbake av Ole Nilsens opprinnelige halvdel av Ulbjørns-Knem. (Om Gabriel Myhre se
side 48 og bd. I.) 1854 fikk Gabriels sønn Nils Gabrielsen Myhre, f. 1819, skjøte på
eiendommen for 1000 dlr. Holdt takst 1857: Jordveien 1900 dlr., utmark 200 dlr.,
bygninger 50 dlr., tils. 2150 dlr. Kjøpte 1863 for 8oo dlr. det jordstykket som
losoldermann Jensen hadde kjøpt av bruk nr. 2. På skiftet 1868 etter Nils Gabrielsen
Myhres første hustru, Ovidia f. Bache, ble den samlede eiendom utlagt enkemannen for
takstsummen 2700 dlr. m. v. 6 barn: Oluf, Gabriel, Otto Gustav, Emil, Martinius, Nils
Christian, Ovidia og Nilsine. Faren, som var født 1819, giftet seg igjen med Clara Helene
Hilden, dtr. av skipper Johan Didrik Hilden og Anne Regine Borgersen. Barn: Johan,
Anne og Peter. N. G. Myhre døde på Knem 1908. 1905 hadde han for 12 000 kr. solgt
gården til sønnen Johan Hilden Myhre, f. 1869, g. m. Ingeborg Hellum, dtr. av Jon og
Karoline Hellum. Barn som vokste opp: Randi, Marit, Ingebjørg. Myhre, som senere

også overtok Knem mellom - se der - døde 1950 Han hadde 1942 for 33 935 kr. pluss
kårytelser solgt til datteren Marit og svigersønn Rudolf Larsen, f. 1908. — Dyrket jord
94 mål, skog 300 mål, 2 hester, 10 kuer, 2 ungdyr, 20 griser, 500 høns. Jordbær- og
grønnsakdyrking, hønseri, eieren har plantet 600 frukttrær.
BRUK NR. 8. Et skogstykke Nils Hansen solgte 1823 til Hans Olsen Håøen for 100 dlr.
og som fulgte denne gården til 1900, da Hans Olsen Ådne overtok det for 1200 kr. 1908
solgte hans enke Hermane Ådne for 2900 kr. til Sigvart Lersbryggen, og 1929 solgte
hans enke Ingeborg til sønn Sigurd Lersbryggen.
BRUK NR. 9. Dette bruket omfattet opprinnelig også den jorden som i dag er bruk nr. 2
og 4. Bruket består nå av det jordstykket som Ole Engebretsen Næs 1824 kjøpte av Nils
Hansen for 40 dlr, og av det arealet på 2 lpd. som Hans Larsen 1803 solgte til
overtollbetjent Johan Bernhard Schimpff i Svelvik. Det var han som først bygde her, et
tømret våningshus med 4 rom, dessuten låve og fjøs. Enken hans, Karen Schimpff,
overtok etter mannens død 1823 for taksten 250 dlr. 1853 var hun også død og
eiendommen gikk til datteren Karen Julie Schimpff, g. m. losoldermann Jensen. Denne
solgte 1862 for 1200 dlr. til skipsreder Conrad M. Bache, som 1905 for 16 000 kr. solgte
dette og bruk nr. 2 og 4 til Erik J. Raaum. Fra ham året etter til Chr. Byfugllien for
samme beløpet. 1907 solgte denne bruk nr. 9 for 8600 kr. til S. 0. Modalsli og 1938
solgte dennes enke Gurine Modalsli for 22 000 kr., hvorav for løsøre 3000 kr. til Edvin
Evensen fra Dramstad i Hurum. Han døde 1943 og enken Marit Evensen med sine 2
sønner, Oddvar og Ingvar, driver bruket nå. - Dyrket jord 30 mål, 4 kuer, 4 ungfe, 18—
20 griser, 100 høns.

BRUK NR. 10 og 3. Hans Larsen Ulbjørns-Knem solgte 1821 et stykke skog for 9 dir.
til Anders Hermansen, Holmestrand, som straks solgte videre for 100 dlr. til Even
Knudsen Høyensetra. 1853 fra dennes arvinger til sandesokningene Anders Halvorsen
Sando og Christoffer Trulsen Bekke. Ble 1859 delt likt mellom disse, bruk nr. 10 og 13.
BRUK NR. 14, Elvestad. Er det jordstykket 1/4 lpd. Svenskegrunden som los Søren
Jørgensen 1797 kjøpte av Ole Nilsen Ulbjørns-Knem. Eides 1838 av veftseier Jørgen
Jørgensen i Svelvik, som solgte til gjestgiver Jørgen Hansen Hellum. Solgte 1881 for
2300 kr. til fraktemann Nils Magnussen, f. 1825 i Lier, d. 1896, var g. m. Andrine
Nilsdtr. Eneste sønn, fraktemann Marcilius Gustav Nilsen, overtok, hvoretter hans enke
Bastine Nilsen 1947 for 18 000 kr. solgte til dattersønn Einar K. Larsen. Flere hustomter
utskilt fra bruket av et jordareal som Gustav Nilsen 1913 solgte til C. J. Tobiassen,
Svelvik, og et som ble solgt til ingeniør H. T. Antzeé.

BRUK NR. I 5, Nepebråten har vært en liten boplass helt oppunder Hellumåsen, er slått
sammen med Knem nordre; bruk nr. 3 der.
BRUK NR. 12 m. v. Består av en part av Ulbjørns-Knem og en part av Knem nordre.
Den første er utgått fra bruk nr. 11 og ble av Anders Olsen Tandberg i 1829 for 100 dlr.
solgt til Anders Jonassen Hellum, 1836 til sønnen Jonas Andersen. 1887 delt således at
en del som tilhørte Johan Jensen Knem nordre fikk bruk nr. 12 og en del tilh. Anders
Olsen, Nepebråten, fikk bruk nr. 15. 1904 solgte Johan Jensen bruk nr. 12 og sin
gjenværende del av Knem nordre, bruk nr. til lensmann Linnestad. Fra denne for 6500 kr.
til skipsfører Marinius Ebbestad. 1913 Solgt til lærer Mads Dønnestad, som året etter
solgte for 9000 kr. til kjøpmann Ludvig Larsen, Svelvik, 1917 for 12 000 kr. til fru

Karense Larsen. 1923 for 22 000 kr., hvorav 6500 kr. for løsøre, til Olaf Hellum, sønn av
Johan og Kaspara Hellum, f. 1895, g. m. Rakel Larsen. De har bruket nå. — Dyrket jord
(inkludert del av Hellum søndre) 90 mål, kulturbeite 25 mål, annen utmark 20 mål, 1000
mål skog (inkludert del av skog Hellum søndre), 2-3 hester, 9 kuer, 1 okse, 4 ungdyr, 1012 griser, 50 høns. Eieren har plantet over 200 trær; bærdyrking.
BRUK NR. 18 m. v. Består liksom bruk nr. 12 m. v. av en del av Knem nordre og en del
av Ulbjørns-Knem. Den første parten ble 1884 for 2200 kr. av Johan Jensen bruk nr. 3
tillagt Lars Mathiesen, som 1896 for 500 kr. kjøpte en part av bruk nr. 1 av UlbjørnsKnem. 1908 ble begge parter solgt for 5650 kr. til Chr. Byfugllien og 1911 solgte han
denne for 9500 kr. til Ole Eliassen Hellum f. 1884, g. m. Thora Auke. Eier også bruk nr.
12 av g. nr. 19, Hellum. - Dyrket jord på begge brukene ca. 6o mål, annet areal 2 mål,
skog (under Hellum) 400 mål, 2 hester, 5 kuer, 2 ungdyr, 8-10 griser, 100 høns. Frukt- og
bærdyrking.
HUSMENN
I 1664 nevnes Simen Bentsen, 50 år, som husmann under Ulbjørns-Knem, og i 1801
Gunder Jacobsen, som hadde litt jord. Markebol nevnes som plass i slutten av 1700årene. Dessuten var det husmann oppe i skogen på Kirkestuevolden, men dette er et navn
som vi ikke har truffet på i noen skriftlig kilde. (Se ellers bd. 1, s. 68 og 286.)

MATRIKKELGÅRDEN KNEM NORDRE, NR, 15
Dels ført opp som fullgård, dels som ødegård, etter 1667 stadig ødegård. Nevnes i
skattelister 1570-årene, men ikke i Trolig lagt ned under mannedauen, og først kommet
hevd igjen på 1500-tallet. Gl. skyld 1 skpd. salt, etter 1667 redusert til 10 lpd. korn. —
1657 skattet av 1 hest, 6 fe, 6 sauer, 1 svin. - 1661: Ligger ganske øde, husene nedfalne,
ingen bor der. - 1667: Ingen skog, utrakst eller rydningsland, har humlehage. - 1723:
Ingen skog, leier seter hos andre, skarplent, mager sand jord til dels tungvunnen til eng
og mislig til korn. - 1803: 1 hest, 4 fe, ingen skog, skral havn. - 1820: I god drift, bekvem
beliggenhet. - 1865 anslått til 123 mål åker og dyrket eng, fordelt på fire bruksnummer.
EIERE
Gammelt klostergods under Hovedøen kloster, etter 1532 krongods, fra omkr. 1650 var
Hurum prestebol eneeier. Først ved kongeskjøte 1844 ble gården selveiergods.
BRUKERE
Første brukeren som nevnes var Haagen, dernest Halvor Knem, som 1645 svarte skatt for
seg «og tvende hans piger». Sønnen, Søren Halvorsen, hadde overtatt 1664, men døde
kort etter, for 1666 var enken Karen Sørens bruker. Samtidig er det i rubrikken
«Husmenn og strandsittere» i folketellingen ført opp 4 husmannsfam. Antagelig har disse
hørt under den meget større gård, Ulbjørns-Knem. Karen nevnes som bruker 1669. 1676
opplyses i skattemanntallet at «kapellanen til Hurum bor på den meget ringe gård Nørdre
Knem i Strøms annex». 1684 overtok Anders Aasmundsen, «skredder i Strøms sogn»,
bygselen på livstid. Nevnes som bruker 1709. 1723 hadde sønnen, Aasmund Andersen, f.
1683, overtatt. Skifte etter ham og konen i 751. Husene meget forfalne. Madame Strøm
på Hurum fordret vel 10 dlr, i refusjon av «forstrekningsforskudd» til avlingen (dvs.
såkorn) samt for skatters betaling. Gjelden oversteg hva auksjonen utbrakte med I 3 dir.
1764 overtok Svelvikskipperen Thomas Wismar bygselen. Døde 1798 og etterfulgtes av
Jens Jensen Knem, f. 1773, sønn av Jens Larsen og hustru Ingeborg Hansdtr. Knem
søndre. Åbottakst på Knem 16. mai 1798: Jordveien ingen åbot. Fremhus i 10 laft, hvori
en stue i søndre ende, meget gamle blyvinduer, rutene i stykker, treverket råttent; på
nordre kant en svalgang med inngang til en nordre stue med skorstein og blyvinduer, på
stuens vestre vegg utgang til gårdsrommet; på nordre kant av stuen et lite kjøkken med
helt forfallen skorstein. Ikke tak av bord over søndre stuen, hvorfor alle laftene og gulv
råtnet opp. Ny bygning nødvendig i stedet for den nordre stue, den søndre kan repareres.
Åbot 195 dlr., som Jens Jensen tilkom av boet etter Wismar. Jensen bygde deretter ny
hovedbygning som stod til den brente i 1819. Det var en stor toetasjes bygning med rette
hjørner og svalgang mot vest også denne skal således ha vært nokså lik hovedbygningen
på Ådne søndre. Jens Jensen var første gang g. m. Goro Iversdtr., d. 1799, 38, ingen
barn. Annen gang g. m. Mari Hanstdr., 3 barn: Hans Jensen, f. 1816 Jens f. 1818, Lars f.
1821. Ved kongeskjøte 11. mars i 844 kjøpte de tre brødrene gården for 900 dlr, pluss
årlig jordavgift til Hurum prestebol, som senere er innløst. Faren tok føderåd, døde 1847.
Brødrene drev gården sammen til 1864, da den 27. mai ble delt mellom dem således at
Hans’ anpart fikk skyld 3 ort 26 sk. og bruk nr. 1, Lars’ 3 ort 4 sk. og bruk nr. 2 og Jens’
2 ort 20 sk. og bruk nr. 3.
BRUK NR. 1. Hans Jensen, g. m. Dorthe Thomasdtr., hadde barn: Julius, Theodora,
Harriette og Mathilde. Solgte 1875 for 1000 dlr, til Jørgen Hansen Hellum. Denne gikk
konkurs 1884, og bruket ble 1890 ved auksjon solgt til Anders Olsen Knem på bruk nr.2.

BRUK NR. 2. Lars Jensen g. m. Andrea Gullikstdtr., hadde 6 barn: Jørgen, Lovise,
Marie, Arthur, Ole og Aksel. Solgte 1884 for 4400 kr. til svigersønn Anders Olsen
Knem. Han solgte 1886 for 4500 kr. til søsteren Christiane Olsen. Tilbake til Anders
1890 for 3000 kr. Bruk 1 og 2 deretter stadig drevet sammen. Anders Olsen døde 1896
og gården ble 1907 av enken Lovise Olsen for 13 000 kr. solgt til sønnen Oskar
Andersen Knem f. 1881, g. første gang med Thora Ebbestad, d. 1913, annen gang med
Gudrun Schjøttelvig, Sønsteby. De hadde bruket til 1950, da sønnen Adler Knem, f.
1923, over tok. — Dyrket jord 110 mål, annet areal 5 mål, skog 200 mål, 3 hester, 9
kuer, 5 okser, 3 ungdyr, 2 griser, 50 høns. 0. A. Knem har drevet avl av veddeløpshester
og har ryddet og dyrket opp 30 mål av eiendommen.
BRUK NR. 3. Jens Jensen g. m. Andrine Nilsdtr., solgte 1877 for 3600 kr. til eldste sønn
Johan Jensen. Han solgte 1884 for 2200 kr. en anpart til Lars Mathiesen, bruk nr. 4, som
er slått sammen med bruk nr. 18 av Ulbjørns-Knem. 1904 solgte Jensen resten til
Martnius Ebbestad. Slått sammen med bruk nr. 12 av Ulbjørns-Knem.

