
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOKERØYA NR.16 
Navnet ble 1733 skrevet Bogerøen, 1767 Bockerøen, også Bogøen og dette siste var 
lenge gjengs skrivemåte. 0. Rygh antar at øya har fått navn etter et enkelt bøketre som i 
sin tid har vokst der. Bokerøya ligger i Drammensfjorden øst for Knem søndre, utgjør nå 
omtrent 20 mål. Den har vært meget større tidligere. Ble først skyldsatt som matrikulert 
eiendom i Strømm 1733, skyld 2 lpd. korn, nå matrikkel nr. 16, bruk nr. 1. 1803 opplyses 
at der på øya bare føs noen sauer om sommeren, avtar årlig i utstrekning, ”da dens 



sandige grunne utskylles”. - 1820: En helt ubetydelig jordflekk, omgitt av sjøen, der årlig 
skylder bort jorden, kun tjenlig til havn, før omtr. 8 sauer.  — 1865: 15 mål, sår ½ tn. 
rug. 4 tn. poteter, 1 ku, lettbrukt, fiskegrunn, som ikke benyttes, antas ulønnende. 
 

 
 
EIERE 
Bokerøya tilhørte før midten av 1630-årene jomfru Dorethe Huitfeldt på Killingstad i 
Hurum, som da pantsatte den til den rike fogden Michel Nilsen på Huseby i Lier. Da 
Dorethe Huitfelds brordtr., Sophia Huitfeldt, som antagelig har vært arvingen hennes, 
1671 ville gjenløse den fra panthaverens sønnedtr., førte dette til en prosess, som trakk ut 
i flere år. (H. J. Huitfeldt-Kaas: Efterretninger om Familien Huitfeldt, Kr.a. 1908, 5. 47, 
101 f.) På tinget i Sande 14. mars 1733 da amtsforvalteren spurte om forskjellig 
angående skattemanntallet, ble opplyst av Mads Solberg at strømmsokningene ikke 
visste om øya lå i skatt eller skyld. Bekreftet av Lars Andersen Knem søndre, som ikke 
kjente til at øya var skyldsatt verken under hans gård eller noen annen. Skyldsetting 10. 
august s. å. i personlig nærvær av grevskapets overinspektør Peter Clausøn og 
amtsforvalter Brede Plade. De hadde innkalt kommandør Huitfeldts enke som f. t. brukte 
øya. Hun mente at den lå til Hurum og protesterte mot forretningen, men kunne ikke 
bevise at øya hørte under Hurum. Oppmåling: Fra syd til nord 300 skritt i lengden og 
vest til øst 230 skritt i bredden. Verken våningshus eller annen bygning «til den på øen 
fallende gressavlings berging». Sand og tørr jordart, intet åkerland, på den søndre side 
ved jordfall meget beskadiget, og det antokes at det år om annet etter hver var blitt skylt 
bort like så meget som der nå var tilbake. På nordre oddes østre pynt et rusefiske som ble 
brukt liksom forrige åringer. Kan avles 4 sommerlass høy, buskas av trollfuru, bare egnet 
til brenne. - Midt 1760-årene var Gustavus Blom i Holmsbu i besiddelse av øya. Solgte 
1766 for 60 dlr, til Frode Amundsen og Abraham Nilsen på Ådne. Disse solgte 1771 til 
kancelliråd Johan Blom som på sin hustrus vegne var odelsbåren på halvdelen av øya, for 
60 dlr. 1772 fikk Frode Amundsen, nå Solberg, skjøte for 83 dlr. på øye «med det der 
under tilliggende fiskestøe og all annen herlighet som den stedse fulgt og tilligget haver». 



1774 fredlyste Frode øya, fordi det i) ofte ble brutt leire på atskillige steder, som bevirket 
at der ble skyldt bort jord og eiendom av øya og den jord som medskrider er så løs og 
mulden at den bortflyter med vannet. 2) utsettes ved øya garn til selfangst, 3) trekkes der 
fisk ved vad og 4) blir de gjerder jeg tid etter annen til fornødenhet oppsetter borttatte og 
til dels hugget av den lille skog som derpå finnes. 1791 solgte Frode Amundsen til 
lensmann Nils Hansen Ulbjørns-Knem. 1803 lot lensmannen holde besiktigelse. Man 
målte opp grunnen etter den jord som var skylt bort og fant at den i nord og sør 
bortskylte strekning har vært 210 favner, mens den gjenværende del av øya i nord og sør 
var 84 samt i øst og vest 120 favner. Den gjenværende del 1/3 berg og 2/3 løs og 
sandaktig grus, tjenlig til sommerhavn for 6-8 sauer, hvortil eieren også brukte den. Den 
gjenværende del ansatt i en skyld av 1/2 lpd., og dette ble gjentatt ved ny skyldsetting 
1810. -1815 solgte arvingene etter lensmann Hansen til medarving Asle Olsen i 
Strømmens strandsted. Neste eier var Svend Nilsen, som anla det første teglverket på 
øya. Om dette og senere virksomhet der med sagbruk, skipsbyggeri, pelsdyrfarm osv, 
vises til bind I. 
 
 
 
 
TØMMERÅS 
Navnet ble omkring år 1400 skrevet Tymberaas, 1442 Timberaas, 1578 og 1593 
Timmeraas, 1600 Temmeraas, 1614 Thømmeraas. 1645 og senere Tømmeraas. 
Gården, hvis dyrkede mark ligger på sandblandet leirgrunn, tilhører trolig vikingtidens 
rydningperiode. Først delt i nordre og søndre, senere henholdsvis- vestre og østre, nå 
nedre og øvre, som lenge har vært alminnelig. De to matrikkelgårdenes arealer omfattet i 
sin tid hele strekningen fra grensen mot Ulbjørns-Knem i syd, hvor Tømmeråselva 
(Knems-elva) danner naturlig skille, til hovedkirken i Svelvik i nord, innbefattet 
Tømmeråsen og arealet øst for denne til elva, i vest til fjorden med Tømmeråsøya 
innbefattet. Det vesentlige av Tømmerås nedre er i dag bygrunn i Svelvik kommune, hvis 
søndre del er bygd på denne. Resten av Tømmerås nedre er for en del slått sammen med 
Tømmerås øvre, som i motsetning til nedre fremdeles består som bondebruk og er en av 
de få matrikkelgårdene i bygda som ikke er delt i flere bruk. Grenser i nordøst til Svelvik 
og i nord til Sverstad, i syd til Ulbjørns-Knem og i vest til Hellum, Eik og til dels 
Sverstad. 
Skogen er begrenset til den som vokser på Tømmeråsen samt et areal under Eik, som går 
vestover fra Ebbestadvannet til «Løpa-myra». Ingen grensetvister av betydning kjennes 
vedkommende Tømmerås. 
Bøndene på Tømmerås ble i middelalderen, som nevnt i bind I, regnet til storbøndene. 
En av dem var Torleiv, som sammen med konen sin på Røde- bokens tid omkring år 
1400 skjenket 2 øresbol i gården Nordby til vedlikehold av Strømm kirke. I jordeboken 
kalles konen til Torleiv for «Signi husprøy», men hustru var et navn som i middelalderen 
bare ble gitt adelige kvinner. Torleiv eide også en part i Kinn. Kjent er videre Andres i 
Timberaas, som nevnes omtrent på samme tiden. Han var, som nevnt i bind I s. 8, valgt 
som utsending fra den norske almue sammen med 35 andre til å møte i Lødøse for å 
hylle Christoffer av Bayern som konge av Norge. Andres, som motsetning til de øvrige 
utsendingene fra Vestfold, er navngitt, tør vi tro har vært en ganske fremtredende mann 
på den tiden, både i og utenfor bygda. 
Det ligger nær å anta at den anseelse og rikdom disse Tømmeråsbøndene var i besittelse 
av skyldes deltagelse i tømmerhandelen. Navnet Tømmerås vitner i seg selv om 
eldgammel tømmerhogst; det betyr ganske enkelt «åsen hvor der blir hugget tømmer». 



Og vi kan tenke oss at betydelige arealer mellom Tømmeråsen i vest og fjorden i øst, fra 
Knemsdelet i syd til kirken i nord, har vært dekket av prektig skog, som lå ualminnelig 
vel til for hogst og skiping til fremmede kjøpere. Ved å ta ut lasten her, slapp de å forsere 
den ikke ufarlige Svelvik-strømmen for å hente sin last ved Drammenselvas munning. 
Alt på midten av 1300-tallet var imidlertid Tømmerås ifølge det såkalte Akershus-
registeret blitt delt i «søndre gården» og «nordre gården» og kommet under Hovedø 
kloster, som de svarte landskyld til. 
 

 
 
MATRIKKELGÅRDEN TØMMERÅS NEDRE, NR.17 
Fullgård på 1500-tallet og sikkert også tidligere, gammel skyld i skpd. salt, etter 1667 
halvgård, skyld i skpd. korn. 1615 solgte gårdens bruker 5 tylfter 8 alens granbjelker og 
tylfter sagdeler til hollandsk skipper. - Skattet 1657 av 1 hest, 10 fe, 9 sauer, 4 svin. 
1667: Skog neppe til gjerdefang, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. — Takst 
1685: Ikke synderlig åker og eng, såre lite skog, kan såes 6-7 tønner; eiendommen går 
ned til stranden hvorpå et strandsitterhus, ovenfor dette generaltollforvalter Daniel 
Knoffs sjøbod, skipskran, reperbane og beboelseshus, takst for gård og grunner 110 dlr. - 
1723: Ingen skog, seter eller fehavn, liten flomkvern til gårdens nytte, jorden vandig og 
skarplendt. - Takst 1790-9 i over Tømmerås nedre og øvre opplyser: Kvernbruk med 
sikte - og sammalingskvern og kvernhus 50 dlr., av jordveien er engen på den nordre 
delen sterkt begrodd av skog «av atskillig slags», liksom den delen som støter til fjorden 
er tilvokst med vier, den øvrige jordvei i måtelig hevd, «da hevden i den tiden øvre og 
nedre er brukt sammen alene er lagt på Tømmerås nedres jordvei». - 1803: 2 hester, 6-7 
fe, må kjøpe for, mangler skog og havn, skarp grunn. - 1820: I særdeles god drift, ligger 
tett ved strandstedet Strømmen og således bekvem beliggenhet. - 1865 var det 
gjenværende jordareal bare 28 mål. 



 
 
EIERE 
Som klostergods ble gården 1532 krongods. Var 1661 av Kongen pantsatt til 
Bragernesborgeren Mads Jensen, senere ble pantet overtatt av generaltollforvalter Daniel 
Knoff på Strømsø, som 1669 kjøpte gården av Kongen. 1672 pantsatte Knoff Tømmerås 
nedre med flere gårder i Strømm til assessor Nils Toller i Christiania, og da Knoff solgte 
til fru Inger Rytter på Kobbervik uten å gjøre oppmerksom på panteheftelsen, fikk 
Tollers enke, Kirsten Toller, ved dom innførsel i pantegodset og overtok eiendommen. 
Hun var datter av den rike Tønsberg-borgeren Anders Madsen, og da hun døde 1701, 
gikk gården over til hennes bror, amtmann i Buskerud, Mathias de Tønsberg; etter hans 
død 1704 til enken Anna Mechlenburg. Hun solgte 1746 ved auksjon «de på gården 
Tømmerås grunn bebygde tomter» i Strømmen strandsted, nærmest kirken til Hans 
Larsen Seeberg i Tønsberg, Nils Evensen Holm (en sønn av kapteinløytnant Even 
Friderichsen i Svelvik) og Bent Jacobsen Berger. Resten av Tømmerås nedre ble s. å. 
solgt til skipper Ole Jensen Sand, som også overtok Kronens tidligere 3/4 av Tømmerås 
øvre. Begge gårdene ble fra nå av drevet under ett. Etter Ole Sands død 1763 ble gården 
overtatt av skipper Rasmus Hansen Hannevig. 1765 opplystes i odelssak at der ingen 
våningshus var på Tømmerås nedre, bare lader og låve. Ved takst 1790 opplystes at der 
ingen hus var på gården, da den ble brukt sammen med Tømmerås øvre; der kunne på 
begge gårdene til sammen såes 12-13 tønner korn og høstes 40-50 lass høy, der kunne 
vinterføs 2 hester, 10-12 kuer, foruten ungfe og sauer. Rasmus Hannevig solgte s. å. 
Tømmerås nedre alene med «Tømmeråsøen heretter som hittil av fra gammel tid» med 
beboelseshus i Strømmen strandsted for 1701 dlr. til Hans Hansen Selvig. Denne solgte 
1795 til Ole Lundstrøm, som året etter solgte til skipper, senere losoldermann i Svelvik, 
Jonas Nilsen. Betalte 500 dlr. for odelsretten til Peder Hannevig, som da bodde i Bergen. 
Etter losoldermann Nilsen ble eiendommen overtatt av hans to svigersønner, skipper 
Knud Borch Tofte og skipper, senere havneassistent i Svelvik, Johan Daniel Brenmehl. 
De delte den mellom seg ved kontrakt av 15. mai 1822, slik at Tofte overtok søndre 
delen og Brenmehl nordre, innbefattet Skåneløkken, som også ble delt. Knud Borch 
Tofte døde 1838, og hans del av eiendommen ble overtatt av hans yngste bror, Andreas 
Tofte, som 1847 solgte videre til broren Ole Christian Tofte på Tømmerås øvre, og 
senere føyd sammen med denne gården til ett bruk, Tømmerås nedre og øvre. -
Brenmehls del ble 1852 solgt til Lars A. Jensen i Svelvik. Ved auksjon 1859 gikk 
eiendommen for 4400 dlr, til konsul N. Bache, som 1861 solgte en parsell til Jørgen 
Hansen Hellum. Denne parsellen sammen med en eldre utskilt parsell ble 1902 kjøpt av 



Sigrid Traaen fra Rollag og slått sammen til et lite bruk som fødde et par kuer, 1918 solgt 
til Ludvig Eik, som har solgt fra en rekke tomter og et gartneri, anlagt av P. Lassen. 
Resten av sin eiendom solgte konsul Bache 1868 til eieren av Tømmerås øvre, skipsreder 
Jens Christian Larsen, som senere solgte til apoteker J. A. Jensen som her anla Svelvik 
Gartneri. 
Av brukerne i tiden før 1746, da gården som man ser kom i Svelvikskipperes eie, kan 
nevnes Nils og Hans Tømmerås omkring 1650, deretter til omkring 1680 Torsten 
Rolfsen. Ca. 1695 til ca. 1730 var Anders Andersen bruker av Tømmerås nedre. 
 
 
 
 
MATRIKKELGÅRDEN TØMMERÅS ØVRE. NR.18 
Fullgård 1500-tallet og sikkert også tidligere. Samme skyld som Tømmerås nedre, 1 
skpd. salt, og som denne halvgård etter 1667 med skyld 1 skpd. korn. Gårdens bruker 
solgte 1616 9 tylfter 9 alens granbjelker til hollandsk skipper. — Skattet 1657 av: 1 hest, 
6 fe, 6 sauer og 1 svin (besetningen var etter dette mindre enn på Tømmerås nedre). — 
1667: Skog neppe til gjerdefang, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. - 1685 
takst: Dårlige hus, ettersom den forrige bruker hadde måttet gå fra gården, åker og eng i 
dårlig hevd, ingen skog, flombekk til kvern, men ingen kvern eller kvernhus nå, ligger 
beleilig til for kjørsel om vinteren fra Strømmen til Bragernes og andre steder. - 1723: 
Skog bare til gjerdefang, ringe fehavn hjemme, flomkvern, skarp og sandig jord. - Takst 
1790 og 1791 over Tømmerås nedre og øvre: Kvernbruk med sikte og sammalingskvern 
og kvernhus 50 dlr., av jordveien var engen på den nordre delen sterkt begrodd av skog 
«av atskillig slags», liksom den delen som støter til fjorden er tilvokst med vier, den 
øvrige jordvei i måtelig hevd, «da hevden i den tiden øvre og nedre er brukt sammen 
alene er lagt på Tømmerås nedre jordvei.» - 1803 som Tømmerås nedre 2 hester, 6-7 fe.  
- 1820: Like mange dyr som Tømmerås nedre, men sådde noe mindre og dårligere jord, 
uten havn eller skog, høyst ubetydelig vannfall, «der dog ei lønner å oppføre noe bruk». - 
1865 med tilkjøpt del av Tømmerås nedre anslått til 185 mål, god innhavn i nærheten til 
1 hest, 6 kuer, ingen uthavn, ualminnelig lett adkomst og lettbrukt, 1/2 i bunngarnsfiske 
under Ulbjørns-Knem, som antas ulønnende, stenbrudd og leirtak taksert for 200 dlr. 
 

 
  
 
 
 



 
   
 
 

 
 
EIERE 
Som klostergods overtok Kronen 1532 3/4, resten 1/4 var kirkegods til Strømm kirke. 
1661 pantsatte Kongen gården til Strømsøborgeren Gjert Madsen. Fra ham gikk pantet 
videre til generaltollforvalter Daniel Knoff på Strømsø, han kjøpte 1669 gården av 
Kongen. 1672 pantsatte Knoff Tømmerås øvre med flere gårder i Strømm til assessor 
Toller i Christiania, og ti år senere solgte Knoff til fru Inger Rytter på Kobbervik uten å 
gjøre oppmerksom på panteheftelsene, så fru Rytter kom i klemme, da hun solgte videre 
til Syvert Pedersen Næs. 1684 ble Knoff dømt til å betale Nils Tollers enke, Kirsten 
Toller, 6485 dlr., og da han ikke greide å betale, fikk hun rett til innførsel i pantegodset. 
Hun var datter av den rike Tønsbergborgeren Anders Madsen, og da hun døde, gikk 
gården 1701 over til hennes bror, amtmann i Buskerud, Mathias de Tonsberg, etter 
dennes død 1704 til enken Anna Mechlenburg. Hun solgte 1746 til skipper i Strømmen 
strandsted Ole Jensen Sand, som også overtok Tømmerås nedre for til sammen 1650 dlr. 
Etter hans død gikk gårdene over til skipper Rasmus Hansen Hannevig fra Nesbygda. 
Ved auksjon etter ham 1788 til hans sønn, Peder, men han kunne ikke utrede 



kjøpesummen, og ved ny auksjon 1790 ble gården tilslått skipper Abraham Anker i 
Svelvik for 733 dlr. Fikk 1791 odelsskjøte av Peder Hannevig for 200 dlr. 
 
BRUKERE 
1557 Jon og Amund på nedre og øvre. Først etter 16oo er det mulig å si sikkert hvem 
som brukte Tømmerås øvre: Fra senest 1605 til ca. 1650 var Iver bruker. 1657 hans enke 
Astrid. 1661 Hans. Fra senest 1665 var Haagen Larsen bruker, antagelig til Syver 
Pedersen Næs kjøpte gården 1682 av fru Inger Rytter, men da handelen, som meldt var 
skjedd på feilaktige premisser, måtte den gå om igjen. Syvert satt dog på Tømmerås til 
begynnelsen av 1690-årene. 1697 til først på 1700-tallet var Anders Michelsen bruker, 
1723 Nils Larsen, som på tinget 1725 klaget sin nød og armod «fordi det har behaget den 
almektige Gud å straffe ham med ildebrann». Fremhusbygningen strøk med «såvel som 
det ringe av korn og annet boskap som ham tilhørte»; ville søke Kongen om lindring i 
skattene. 1745 var Peder Toresen bruker. Året etter ble gården som meldt overtatt av 
Svelvik-skipperen Ole Jensen Sand, men verken han eller de følgende eiere, skipperne 
Rasmus Hansen Hannevig og Abraham Anker, bodde på Tømmerås, som antagelig hele 
tiden og sikkert i Hannevigs tid var forpaktet bort, uten der foreligger tingleste 
kontrakter. I Ankers tid, 1801, bodde der bare 2 tjenestepiker på gården. 
I 1803 solgte boet etter Anker til titulær krigsråd Mads Trulsen Totte, og med ham kom 
Tømmerås øvre inn i regulær selveierdrift, idet den nye eieren bosatte seg på gården og 
drev den personlig. Tofte, som gav 1595 dlr. for gården, var født 1750 på ættegården 
Tofte i Hurum, som han overtok etter faren, men solgte og flyttet til Tømmerås. Kjøpte 
1803 også Ankers hus i Svelvik for 1100dlr. Med krigsråden rykket en fremtredende 
representant for det gamle Hurumaristokratiet inn på Tømmerås. Han er skildret (i Krog 
Steffens bok om Selvik gård) som en mann av stor vekst og som en streng herre. Han var 
en tid forlikskommissær i Strømm. Døde 1823 og etterlot seg hustru, Elisabeth Marie 
Borch av den kjente Jevnakerslekten Borch, og ni barn, hvorav den yngste sønn, 
grosserer Andreas Tofte i Christiania, kjøpte Tofte av faren samme året som denne døde 
for 2400 dlr., iberegnet et skogstykke frasolgt Gjuve og forpaktningsretten til et fiskestøe 
under Ulbjørns-Knem. Fru Tofte døde på Tømmerås 1827. «Forvisset om enhvers 
Deltagelse, der kjendte denne. retskafne som Ægtefælle og Husmoder, frabedes 
Condolance», heter det i dødsannonsen. Andreas Tofte, som ble Christiania bys første 
ordfører, solgte 1847 eiendommen til sin bror, Ole Christian Tofte. Han lot oppføre den 
nåværende hovedbygning, branntakst 27. nov. 1852. 1866 ble gården avertert til salgs; 
det opplystes at den kunne fø 3 hester, 12 kuer, 10 småfe og kunne selge en betydelig del 
høy, korn og poteter; i grunnleie av hustomter årlig 40 dlr., «smukt beliggende og 
bebygget for en konditionert familie», husene assurert for 1800 dlr., pantegjeld 3000 dlr. 
1867 kjøpte skipsreder Jens Christian Larsen, Svelvik, for 3100 dlr. 
Bygde 1877 nytt uthus. Solgte 1890 Tømmerås med anpart av Eik, br. 20, for 21 000 kr. 
til Claudius Scheie, som 1894 for 21 500 kr. solgte videre til Tor Hovland fra Vangsnes 
i Balestrand, f. 1835. I hans tid, i begynnelsen av 1890-årene, bodde dikteren Pr Sivle, et 
par år på Tømmerås etter at han først hadde bodd en kortere tid på Håøen. Tor Hovland 
døde 1897, og enken Anna Hovland drev videre med hjelp av sønnen, Helge Hovland, f. 
1879, som 1907 fikk skjøte på eiendommen for 21 600 kr. Gift første gang med Anna 
Borgersen; d. 1908, annen gang med Turid Olstad. Hovland drev i sin tid et lite sagbruk i 
Tømmeråselva. Vannkraften ble også nyttet til tresking. I årenes løp solgt en rekke 
tomter ved Alleen og Grunden, bl. a. i 1890 en parsell til garver Solberg, 1907 en til 
Sigvard Landaas, 1918 et jordstykke til gartner C. Alb. Auensen, senere kjøpt av Strømm 
kommune, videre solgtes 1921 tomt til Svelvik og Strømm Ungdomslags hus Åsvang, og 
1948 Sagtomtçn til Hovlands Sag A/S (Nils Hovland), som også kjøpte et areal av 



kommunens eiendom. Strømm Idrettslag har bygslet tomt til idrettsplass av Helge 
Hovland. 1948 forpaktet han gården bort til sin sønn Rolf Hovland, f. 1912, gift med 
Lovise Johansen. Dyrket jord 140 mål, skog 300 mål, 2 hester, 10-12 kuer, 1 okse, 5 
ungdyr, 5 griser, 25 høns. Frukt- og bærdyrking. 
 
 
 
HELLUM 
Navnet ble 1578 skrevet Hellim, 1593 Hellom, 1600 Hellem, 1605 Hellumb, 1645 
Hellomb, 1650 Hellom, 1723 og senere Hellum. Gården, som bærer det eneste av de 
gamle heim-navnene som finnes i bygda, er sikkert ryddet og dyrket ved vikingtidens 
begynnelse, kanskje før. Navnet skriver seg trolig fra helle, flatt berg, flat klippegrunn. 
En sådan finnes på gårdens sydlige del (bruk nr. 2). Deling av gården tok til 1685. 
Innmarken ligger på sandblandet leirgrunn mellom Tømmeråselva i øst og Hellumåsen i 
vest, grenser i syd til Ulbjørns-Knem og Knem nordre og i nord til Eik. - På Hellum 
nordres vestlige del oppunder Hellum-åsen ligger et jorde som kalles Bjønnebråte-venda. 
Dette navnet tør være et minne både om at bjørnen en gang har vært her og om 
bråtebrenning for å så rug i den. Skogen ligger samlet i nordvest mot det midtre og 
nordre Svanevannet og støter der til sognedelet. 
Hellum og Eik hadde skog i sameie til 1707, da eierne ble enige om å dele den, delebrev 
tinglest 24. mars 1708 (nærmere under Eik). Samtidig ble skogens søndre part delt 
mellom Hellum søndre og nordre etter disse delemerker: «Uten for Hellums hjemhager, 
fra Trolldalklev nordvest til norden, til. . . Styrhusåsen, hvor finnes 2de stener, og derfra 
nordvest til østre Bjørnebåsåsen, hvor finnes 2de stener, og derfra fremdeles nordvest til 
en bekk som løper av det søndre Svanevannet, og i det nordre; ved disse delemerker er 
Hellums tilhørende skog delt udi 2de parter hvorav Ellef Helgesen (Hellum søndre) 
tilhører den søndre part som strekker seg imot Egsdalen, og Jens Olsen Hellum nordre) 
tilhørende den annen part som strekker seg til nestliggende gårder Knems eiendeler. . i 
1672-73 var der grensesak, anlagt av eieren av flere Sandegårder mot oppsitterne på Eik, 
Hellum og to av Knemsgårdene, foranlediget ved at Ole Olsen Ulbjørns-Knem skulle ha 
hogd i Sandebrukernes sameieskog. Blant vitnene den gang var Ole (Torstensen) Hellum 
søndre. Han sa i retten at han kunne minnes 52 år tilbake og visste ikke annet enn at 
«Knemsmannen jo alltid har fulgt til hogst, fra en ø i Svanevannet og til den nordre ende 
i Blindevannet, og har han all sin tid ikke hørt annet, enn som de 2de skolede stener 
(dersom på den ene sten ligger en annen) på øverste Åskollen jo skulle være dele-stener 
imellom Knemsgårdene og Eg skogen». 1682 var en oppsitter på Hellum og en på Eik 
stevnet av to sandesokninger (Kjeldås) for å ha tatt en del tømmer fra skogen deres. 
Ingen møtte, bøter for hver 1 mark sølv. —I 1733 (8. juni) var to sandesokninger stevnet 
for ulovlig hogst hos Hellums eiere, som hadde lagt beslag på lasten. I dommen heter det 
at Hellums eiere i mer enn 30 år har hatt upåanket hogstrett til Svanevannet, «hen til et i 
dets søndre ende liggende største skjærs sønderste pynt». Den «arresterte» last tilfalt 
klagerne, og Lærumbøndene måtte dessuten bøte 12 dlr. samt 40 dlr. i 
saksomkostninger.. - 14. nov. 1736 også sak mellom disse gårdene om ulovlig hogst. - I 
1822 hadde skipskaptein J. D. Brenmehl i Strømmen strandsted, som eier av Tømmerås 
nedre, innkalt til forlikskommisjonen Hans Olsen Hellum nordre; Hans Olsen søndre, 
Christoffer Paulsen og Even Olsen Hellum søndre samt Ole Eik, Jørgen Trulsen Eik og 
Hans Trulsen Eik med påstand om at disse til ham skulle svare 5 dlr. årlig avgift for rett 
til å legge tømmer på Brenmehls eiendom (Bondetomta). Bøndene vedtok dette på 
betingelse av at ingen andre kunne benytte tomten uten deres samtykke. Ved dom senere 
er Hellum- og Eikbøndenes rett til tømmerlegg her blitt bekreftet. 



 
 
 
MATRIKKELGÅRDEN HELLUM,NR.19 
Fullgård på 1500-tallet og sikkert før den tiden, gammel skyld 2 skpd. salt, etter 1667 
tredingsgård 1 skpd. 12 ½ lpd. korn. Det halve lispundet var skylden for en sagfoss.   
1616 solgte brukeren 16 tylfter 10 alens granbjelker til hollandsk skipper. - Skattet 1657 
av 3 hester, 11 fé, 10 sauer, 1 svin. - 1667: Skog til bjelker og smålast, en del ødelagt ved 
skogbrann, noe rydningsland til engens forbedring som besitteren var pålagt å rydde, har 
humlehage, bekkesag og kvern til husbehov. - 1723: Dragonkvarter, skog til husbruk og 
smålast, seter i utraksten, flomkvern; jorden måtelig, en del muldjord, ligger beleilig, 
men tungvunnen; sagfoss, damstokk sammen med Tømmerås. - 1803: 3 hester 12 fe, 
fornøden skog, havnen skral, kvernbruk. - 1820: I måtelig drift, en del dyrkningsjord, 
god havn og skog betydelig til salg, vannfall med 2 kverner. -1865 anslått til 367 mål 
åker og dyrket eng, fordelt på 6 bruk. 
 

 
 

 
 



 
 
EIERE  
Gammelt klostergods under Hovedøen kloster. Kom 1532 under Kronen og ble av denne 
pantsatt til byborgere; i 1661 til Hans Halvorsen på Strømsø, 1663 fikk assessor Nils 
Toller i Christiania skjøte av Kongen, og 1660 solgte han gården til Jeremias Boysen på 
Kobbervik, som igjen solgte til Strømsø-borgeren Nils Berg. 1685 ble Hellum 
selveiergods for den ene halvparten og 1698 for den andre. 
 

BRUKERE 
1558 Arne. 1593 Aslak. 1614 Torsten og 
fra senest 1634 sønnen Ole Torstensen f. 
ca. 1601 Han hadde 1661 eller noe før fått 
en medbruker: Helge Hansen Hellum, f. 
ca. 1634. Ole brukte to parter av gården, 
Helge den tredje, og etterkommere av 
ham sitter på Hellum søndre den dag i 
dag. Trolig var han fra Hillestad, anneks 
til Botne. Eide nemlig 2 lpd. i gården 
Hillestad nordre med underliggende 
ødegård Berger og solgte 1690 denne 
parten til broren, Tore Hansen, som bodde 
der. Omkring 1675 døde Ole Torstensen, 
skifte ble først holdt 1685. Etterlot seg 
enken Anne Knudsdtr. og 5 døtre. Enken 
ville overlate gården til en svigersønn, 
hvis denne kunne få bygslet men i stedet 
ble halvparten av den for 150 dlr. solgt av 
enken etter Nils Berg på Strømsø, 
Margrethe, til før nevnte Helge Hansen, 
som således ble den første selveieren vi 

kjenner til her. Helge tok obl. for 66 dlr, hos selgerskens svigersønn, Nils Madsen Norup 
på Strømsø. Gårdens annen halvdel ble 1698 solgt til en annen mann i bygda, Jens Olsen 
Sand. 
 



BRUK NR.1. Jens Olsen Sand solgte 1728 sin 
halvpart for 350 dlr. til sønnen, skipper Ole Jensen 
Sand i Strømmen strandsted. Bodde visstnok ikke på 
Hellum. Ved skifte etter ham 1763 ble gården for 
1702 dlr. solgt til Hans Olsen Egeberg fra Sande. 
Solgte 1769 - han bodde da på Guiliksrud i Skoger - 
for 1730 dlr. til Christoffer Hansen. 1772 fra denne 
for 1750 dlr. til halvbrødrene Ingebret Halvorsen og 
Halvor Pedersen fra Ugstad i Hurum. Samtidig kjøpte 
Christoffer for 150 dlr, den såkalte «Fiske-slæde-
engen», 1 1/2 lpd., «hvorpå ei er noen huser», og fikk 
rett til å havne ei ku om sommeren i Hellums skog og 
fritt gjerdefang. Året etter døde Christoffer i 
Strømmen strandsted. Den nevnte engen kom senere 
til Hellum søndre. Halvbrødrene slet med gjeld og 
måtte alt i 1773 selge for 1468 dlr, til Ole Olsen fra 
Selvig i Hurum, f. 1769, g. m. Ingeborg Jacobsdtr. 
Tok obl. for hele kjøpesummen hos folk i Svelvik og 
Hurum. 1811 solgte han for 1900 dlr, pluss opph. til 
eneste sønn Hans Olsen, f. 1775; ble g. m. Ingeborg 
Jonsdtr. Ved farens død ble ved skifte 1850 den delen 
av Hellum nordre som var tilbake, etter at en del 1848 
var solgt til sønnen John Hansen, overtatt av de tre 
andre sønnene, Ole, Andreas og Ellef. Den siste 
solgte straks sin part til Andreas. Den. 9. nov. 1853 
åstedssak, hvor delelinje for skogen ble vedtatt av Ole 
Hansen Hellum nordre og Even Olsen H. søndre. 
1854 solgte Ole Hansen til broren Andreas Hansen 
for 260 dlr. 1898 skjøte fra hans dødsbo for 7000 kr. 
til sønn Teodor Andreassen, som året etter for 9000 

kr. solgte til Hans M. Rødby fra Hurum, f. 1868, var g. m. Pauline Eik, (se bruk nr. 3 av 
Eik). 1944 for 40 000 kr. til dtr. Helga Rødby, g. m. Albert Øverby fra Vinger, f. 1894. 
Dyrket jord 70 mål, skog ca. 800 mål, 2 hester, 6 kuer, 2-3 ungfe, 2 griser. Frukt- og 
jordbærdyrking. 
 
BRUK NR. 2. I 1848 kjøpte Hans Olsens sønn John Hansen, f. 1823, søndre del av 
Hellum nordre av faren for 1500 dlr. John hadde med sin hustru, Ingeborg Lovise 
Guttormsdtr., 6 sønner: Hans Julius, Gustav, Albert, Ole, Ludvig og Johan. De drog alle 
ut, den første ble en kjent seilskuteskipper. John Hansen var annen gang g. m. Karoline 
Johnsen fra Røyken. De hadde 5 døtre som vokste opp: Marie, Ingeborg, Juliane, Anette, 
Olga. John Hansen døde 1903. Bruket ble 1904 solgt for 10 000 kr. til skipsfører 
Marinius Ebbestad. Solgte 1915 en parsell, Askheim, til Gustav Adolf Ebbestad (bruk nr. 
16), og året etter resten av eiendommen for 17 250 kr., hvorav for løsøre 250 kr. til Nils 
Hovland. I 1917 fra denne til Hagb. Helgerud for 25 000 kr., hvorav for løsøre 4000 kr. 
Samme år solgte Helgerud for 28 000 kr. til agronom Olaf Hellum. Han solgte 1918 en 
anpart, Storbråten, til Karense Larsen Knem. I 1923 solgte han bruket for 10 000 kr. til 
broren Arnt Hellum, unntatt en part Engbråten (bruk nr. 18) og hele brukets skog, som 
selgeren beholdt og driver sammen med sin gård på Knem. I 1941 solgte Arnt Hellum for 
18 000 kr. til broren Hans Hellum, f. 1897, g. m. Lilly Pettersen, og de har bruket nå. 
Dyrket jord 25 mål, skog 30 mål, 1 hest, 2 kuer, 1 ungdyr, 1 gris og 50 høns. 



 
BRUK NR. 3 og 11. Består av en del av Hellum søndre og en del av Hellum nordre. Ved 
auksjonsskjøte 1868 ble bruket overtatt av snekker Jens Johannesen. 1870 slått sammen 
med en del av Hellum søndre, og 1875 solgte Johannesen for 1000 dlr. til brødrene Jens 
og Johan Evensen, Hellum søndre. Året etter ble denne eiendommen samt bruk nr. 6 m. 
v. delt likt mellom brødrene. Ved auksjon 1896 ble bruk nr. 3 for 9000 kr. solgt til  

 
Kristen Hansen Eknæs, f. på Eiker, d. g. m. Nilsine Rundtom fra Nedre Eiker. - 1927 for 
25 000 kr. til svigersønn Erling Eriksen Knem, sønn av Edvard og Mathea Eriksen 
Knem, f. 1895, første gang g. m. Marie Eknæs, annen gang med Ragna Nilsen Eik, født 
Pedersen. Dyrket jord 70 mål, annet areal 8 mål, skog ca. 700 mål, 2 hester, 7 kuer, 3 
ungdyr, 5 griser, 40 høns. Frukt- og jordbærdyrking. 
 
BRUK NR. 4, 5. Begge visstnok utgått fra Hellum nordre. Bruk nr. 4 er en part som Ole 
Hansen Hellum 1859 overtok for 430 dlr, solgte 1865 til Ole Hansen i Svelvik for 400 
dlr. 1890 ble en anpart solgt til Johan Evensen (bruk nr. 13).- Bruk nr. 5 er en liten del av 
Hellum nordre som 1870 ble solgt av Jens Johannesen til Ole Hansen Hellum for 50 dlr. 
med tilhørende vannfall. 1895 ble begge partene solgt av Ole Hansens sønn Olaus Olsen 
(far til Anton Olausen i Alleen) for 1200 kr. til Lars Mathiesen Knem. Videre til Chr. 
Byfugllien og fra ham til Ole Eliassen Hellum på Ulbjørns-Knem. 
 
BRUK NR. 6, 9, 10, 13. 1695 var den tidligere nevnte stamfaren for slekten på Hellum 
søndre, Helge Hansen, død. Skiftet etter ham da viser at han første gang var g. m. Karen 
Olsdtr. Barn: Cornelius og Karen, g. m. Anders Tømmerås nedre. Annen gang g. m. 
Anne Olufsdtr. Barn: Hans, som hadde tatt til sjøs for 3 år siden og ikke vært hjemme 
siden, samt Ellef. Begravelsesomkostninger 8 dlr. Ved Helge Hansens begravelse var 
gratis blitt ringt med kirkeklokken, «da han nylig hadde vært kirkeverge 



og samme ombud seg vel fraskilt». Helge 
hadde også fungert som lagrettemann. Boets 
netto 213 dlr. - 1698 fikk hans etterfølger, 
sønnen Ellef Helgesen, f. ca. 1670, 
odelsskjøte på eiendommen av Nils Madsen 
Norup på Strømsø. Ellef var g. m. Marthe 
Olsdtr., datter av Ole Olsen og Marie 
Amundsdtr. på Ulbjørns-Knem. Ellefs bror, 
Cornelius, hadde 1720 en part av gården, 
han svarte i 1720 1 dlr. 2 m. i krigsstyr, 
mens Ellef svarte 3 dlr. Ellef døde 1726. 
Skifte 29. okt.: Av 11 barn var Helge gift i 
København, Amund, hadde vært borte 5 år 
«udenrigs til sjøs», han ble en holden 
skipper i Svelvik, flyttet senere til 
Melsomvik i Stokke, videre datteren Maren 
g. m. Jon Lantz i Strømmen strandsted, 
Anne, enke etter Svend Toresen «Høyn», 
Malene, Marthe, Ole, Hans, Jon, Nils og 
Peder. Gården var fremdeles dragonkvarter, 
og kapteinen møtte «på kvarterets og 
armaturens vegne». Begravelsen etter Ellef 
kostet 8 dlr., for «klokkenes lyd til den salig 
manns begravelse» ble betalt 1 mark 8 
skilling. Av løsøret skal vi i fleng nevne en 
del: «3 gamle messing lysestaker, taksert til 
2 mark, 1 flatbrødtakke 1 dir., 1 kanneskap 
med lås 1 dlr. 2 m., 1 skrive (d. e. bord) på 
«Op-stuen» 1 dlr. 2 m., 1 sau 2 m., 1 tn. 
havre 1 dlr., 1 ro-skap med 2 rum og lås for 
det ene 2 m., 1 gl. «mannfolkslede» 1 m. 8 
sk., 1 par hamp lerretslakener 3 m., 1 
mannssadel 1 dir., 1 blakk hest 10 dlr., 1 
plog med tilbehør 2 m. 16 sk., 1 harv 3 m., 4 
gl. ljåer 1 m., 4 sigder 12 sk., 1 gl. 
sledeskrin 12 sk., 2 øl-tønner 1 m., 1 
kvinnesadel 2 dlr., 1 rødblæsset hest 15 år 

gl. 5 dl., 1 sort ku 3 dlr., 1 par kvernstener 2 m. 2 sk., 1 brun kledeskjole 1 dlr. 2 m., 1 
sort beslagen eikekiste med dobbelt lås 2 dlr. 2 m., I ung gris 1 m., 1 sagredskap 6 dlr. 6 
sk.» Boets netto vel 254 dlr. Av jorden arvet enken 1/2 skpd, sønnene hver 11/9 lpd og 
døtrene hver 5/9 lspd. — 1729 tok enken obl. hos kapteinløytnant Friderichsen i Svelvik 
for 100 dlr, og fortsatte driften av gården. Tok 1735 også obli. hos sønnen Ole Ellefsen 
Hellum, f. ca. I708, og det var denne som kom til å bli ved gården. Han var g. m. Maten 



Jensdtr., en datter av den velhavende Jens Olsen Sand, 
som foruten halve Hellum eide Knem søndre, og etter 
hans død 1730 overtok Ellef en del av gården på 
Knem, men han tok nok sikte på å overta sin fars gård, 
for allerede I734, mens han var på Knem, begynte han 
å løse inn søskenloddene. 1746 var moren død. Ved 
skifte opplyses at to til av sønnene var utenlands, Jon 
og Nils. Peder var hjemme, men kom senere til 
Klemmetsrud i Røyken. Hans, Maren og Anne var 
døde, mens Malene var g. m. Jacob Kjeldsen i Svelvik-
Jota. Netto etter moren vei 92 dlr. Ole Ellefsen fikk 
skjøte på morens part i gården for 202 dlr, og eide 
dermed halve gården. Rekvirerte takst 1747. Fremhus: 
En dagligstue, må repareres, en annen stue, kalt 
«Kjellerstuen» østenfor, likeledes, matbod på østsiden 
av stuen i god stand, kjellere under stuene, over 
dagligstuen stort kammer, øst for dette kornloft, på 
søndre side av bygningen en svalgang; på østre side en 
gammel bygning, bare tjenlig til brenne og i stedet 
bygges bryggerhus med skorstein. Uthusene: I bygning 
består av to lader, en låve, «ganske nedsunken i 
jorden» må oppveies; sag og kvernsted, men ingen 
bygninger. Nordvest for husene forfallen kjone, 

gjerdene brøstfeldige. Plassen Dalen: Frem- og uthus bare tjenlig til brenne. Skog: 
nordvest fra gården, grenser mot Svanevannet, bare til husreparasjon, består mest av 

berg- og mosegrunn. Åkerland: Kan årlig 
såes 8 tn. korn og «hvile 4 tønders sæd», 
mangler hevd. Engen: Kan avles 30 lass 
høy, mangler overalt rydning, ganske 
overgrodd; med høy og halm kan vinterføs 
2 hester, 5 kuer, 5 sauer. Brøstfeldighet i 
alt 312 dlr. — Ole Ellefsen døde 1765. 
Etterlot seg enke Maren Jensdtr., en sønn 
Ole Olsen f. 1743, datteren Anne Marie, 
forlovet med Ole Herlofsen Ådne, Marthe, 
død, var g. m. Hans Eriksen Knem. Boet 
eide i alt vel 16 lpd. 1762 hadde Ole kjøpt 
10 lpd. av faren for 296 dlr., lot yngste 
søster få 100 dlr. «fordi hun ikke hadde 
gjort noen slik rimelig handel med faren». 
Boets netto 890 dlr. Ole kjøpte 1771 
morens arvepart og tok obl. hos henne på 
450 dlr. 1778 døde moren. Boets netto 416 
dlr. Ole var første gang g. m. Maten 
Hansdtr, d. 1787. Barn: Hans, Anne g. m. 
Ole Trulsen Eik, Oline, Johanne. Annen 
gang g. m. Johanne Andersdtr., som døde 
1801. Barn: Even og Anne Marie. — Ole 

Olsen og sønnen Hans fredlyste gården 1805: «. . . advarer alle og enhver å avholde seg 
fra våres eiendeler, være seg av skog, havn, innen og uten gjerdes, løv- og gressanking 



med videre, som kunne være våres eiendom til fornærmelse — likeledes advares alle og 
enhver, som kjøper og handler med sådanne folk, som ikke er eiende skog eller engeland 
å avholde seg fra sådan handel. . .» - Ole Olsen, som i sin tid var skoleforstander, døde 
1815. Sønnen i første ekteskap, Hans Olsen, f. 1770, hadde i 1801 overtatt halve 
eiendommen for 520 dlr., og overtok i 1824 en annen del (bruk nr. 12). Den gjenværende 
del ble overtatt av sønnen i annet ekteskap, Even Olsen, f. 1801. Han ble 1836 g. m. 
Maren Nilsdtr. Høyen, dtr. av Nils Thorsen Høyen. Barn som vokste opp: Oluf, Jens, 
Edvard, Johan, Gustava. Edvard Evensen ble skipper og bodde i Alleen. 1876 delte Even 
Olsen eiendommen mellom sønnene Johan og Jens (se bruk nr. 3). Johan Evensen f. 
1847, d. 1930, var g. m. Anna Kaspara Eik, d. 1939, dtr. av Anders Olsen Eik øvre. Barn: 
Eivind, Arnt, Olaf, Hans Edvard. Gården ble 1929 for 30 000 kr. pluss opphold overtatt 
av eldste sønn Eivind Hellum, f. 1891, g. m. Gudrun Storli. 
Dyrket jord 75 mål, annet areal 5 mål, skog vel 600 mål, derav 480 produktiv, 2 hester, 8 
kuer, 5 ungdyr, 4 griser, 25 høns. 
 
BRUK NR. 7, 16. Ble ved skjøte 1874 fra John Hansen Hellum tillagt Strømm 
kommune til skolehus for 70 dlr. - 1886 for 1700 kr. solgt til skipsfører M. A. Ebbestad. 
1916 ble dette (bruk nr. 7) samt bruk nr. 16, en liten part som broren Gustav Adolf 
Ebbestad 1915 kjøpte av M. A. Ebbestad for 6000 kr. solgt til sønnen Magnus Ebbestad 
og 1947 for 12 000 kr. til broren Ingvald Ebbestad, som har eiendommen nå. Hagebruk. 
 
BRUK NR. 8. Er halvparten av et vannfall, solgt 1883 av John Hansen Hellum for 200 
kr., kjøpt av Lars Olsen Knem. Det fortelles at han kjøpte dette til sønnen Ole Knem, for 
at denne skulle kunne utøve stemmeretten, i det han på det tidspunktet ennå ikke hadde 
overtatt farsgården, Knem søndre, og således ikke var i besittelse av slik matrikulert 
eiendom som den gang var nødvendig for å utøve stemmerett. I 191 I ble parten i 
vannfallet solgt for 400 kr. til Svelvik kommune. 
 

BRUK NR. 12. En part av Hellum søndre som ca. 
1820 ble overtatt av Christoffer Paulsen. Tok 1822 obl. 
på 100 dlr. hos Overformynderiet, og rekvirerte s. å. 
takst: Vånings hus 80 dlr., uthus 20 dlr., jorden med 
kvern Hellum foss uten kvernhus 260 dlr., skogen 100 
dlr., i alt 460 dlr. Kunne fø 1 hest, 3 kuer, 2 sauer. Tok 
1823 obl. 300 dlr. i Norges Bank. Døde s. å. 
Jordparten måtte realiseres for at boet ikke skulle bli 
fallitt. Solgt ved auksjon 1824 til Hans Olsen H. 
søndre for 600 dlr., skj. 29. sept. 1829. - 1834 solgte til 
sønnene Jørgen Hansen, 5/6 for 80 dlr, og Ole Hansen 
1/6 for 50 dlr, pluss opphold, som sønnene skulle 
utrede, 30 dlr pr. år. Hans levde som føderådsmann på 
Hellum til sin død 1854, 85 år. Jørgen solgte sin part 
til Jon Olsen Hellum (i 1815 er denne betegnet som 

«avskjediget sersjant» og har nok gjort tjeneste i krigen 1807-14). 1841 solgte han til 
Johanne Marie Hansdatter for 400 daler, mens Even Olsen Hellum søndre for 100 dlr. 
kjøpte Ole Hansens part, et jordstykke skyldsatt 1843, benevnt Eikløkken, ved gjerder 
atskilt fra den parten som slakter Henrik Andersen eide av Hellum søndre. 1863 ble 
Johanne Hansdtr.s part solgt for 1000 dir. til Andreas Eliassen, f. i Ås 1815. Ved 
grunnbokhjemmel 1948 ble bruket overført til barna Ole E. Hellum, Hans E. Hellum, 
Aslaug Almerud, Gunvor E. Hellum og Agnes Hellum samtidig som Ole Eliassen 



Hellum fikk skjøte av sine søsken for 10 800 kr. Han har bruket nå og driver det sammen 
med bruk nr. 18 av Ulbjørns-Knem. 
 
HUSMENN 
I 1657 er nevnt en husmann, Even Hellum. Han hadde 1 hest og 2 kuer, så det 
husmannsbruket var et av de større. Senere ser vi at det i lange tider var husmenn i Troll- 
dalen under Hellum nordre, i 1783 nevnes således Johannes Knudsen. Den neste vi 
treffer på er Michel Olsen som bodde der i.1801. I 1827 var Finn Jacobsen husmann i 
Trolldalen. Var da innkalt av husbonden, Hans Olsen, for ulovlig skoghugst. I 1829 var 
Finn atter innkalt til forlikskommisjonen for å ha nektet å møte frem til det arbeid han 
som husmann skulle utføre på gården. Finn unnskyldte seg med at han var blitt innkalt på 
den tiden han selv skulle ha noe i jorden, dessuten hadde husbonden ikke villet bruke 
ham på vintertiden, «da han gjerne hadde arbeidet for den blotte kost». Husene var også i 
dårlig forfatning. 1830 skifte etter Finn, netto bare 3 dlr. 22 sk. 1850 hadde John Hansen 
Hellum en husmann, Anders Sørensen, som hadde kontrakt fra 1846 og hvis kår betegnes 
som alminnelig gode. Det har også vært en annen husmannsplass under Hellum, nemlig 
Storbråten som lå oppunder åsen ved et senere anlagt steinbrudd, vest for husene til Olaf 
Hellum. Her bodde i 1824 Hans Larsen Hellum-eiet, som hadde barn til dåpen 1824. 
Nevnes igjen 1838, da han møttes i forlikskommisjonen med sin husbonde Hans Olsen. . 
. , «fordi denne ikke hadde villet i mindelighet istandsette husene på plassen Storbråten 
samt ikke ville til-i stå husmannen ploghester». Forlikt ved at husbonden skal sette 
uthusene og stuebygningen på plassen i forsvarlig stand innen en bestemt frist. Videre 
skulle husmannen «av tørt» nytte nødvendig brenneved og i 2 skilling daglig, i 8 skilling 
når han arbeidet ved plankeskur, liksom husmannen da skal arbeide på gården 5 dager i 
hver uke unntatt i de uker hvor helligdager innfaller og i onnetiden, ti da skal husmannen 
ha 2 dager fri i hver onn. Avgiften av plassen, 10 dlr., opparbeider husmannen som 
ovenanført. - De kreaturer som husmannen kan få på plassen, skal havnes i gårdens 
innmark. Likeledes nyter han ploghester en dag i begynnelsen av onna og halv dag siden, 
dog ikke før Hans Olsen er ferdig.» - I 1865 bodde en svensk jordarbeider, August 
Svendsen, med kone og 4 barn i Storbråten. 
 
 
 
EIK 
Navnet ble omkring år 1400 skrevet Æik, 1578 Eegh, 1593 Eiigh, 1604 Egh, 1657 og 
1661 Eigh, 1668 og 1723 Eeg. Med sitt usammensatte naturnavn — trenavnet brukt som 
gårdsnavn — tilhører Eik, som nevnt i bind I 5. 42, en navneklasse som tør ha vært til alt 
i førkristelig tid og som er eldre enn nabogårdene Ebbestad og Sverstad, som tilhører 
vikingtidens rydningsperiode. Sannsynligvis er sistnevnte gårder eller deler av dem 
ryddet av skog og mark som opprinnelig har hørt under Eik. Det blir ellers vanskelig å 
finne noen rimelig forklaring på at Ebbestad og Sverstads mark er kommet mellom selve 
Eiks mark og de betydelige arealene som denne gården i sin tid hadde langs fjorden, og 
har således på sett og vis delt Eik i to deler. Eiks eiendeler ved fjorden omfattet Brenna 
(Brende) og strekningen fra sundstedet i Svelvik og like til Sleavika; med andre ord hele 
nordre bydelen i det nåværende Svelvik. Eik hadde i sin tid (år 1560) den eiendommen 
går udi Drammen (fjorden) og har der tvende snigefiskerier (laksefiske), videre på dens 
grunn udi Svelvigen boende 6 strandsittere som gir til sammen i grunnleie 2 1/2 riksd.  
1723 «med underliggende Brende» (Brenna): Skog til gjerdefang og brenneved, fehavn i 
gårdens utrakster, flomkvern til gårdens nytte sammen med Ebbestad med damstokk på 



hver sin grunn, lite fiskeri i to små tjern, jorden sandig og tungvunnen. 1803: Føder så 
vidt selve Eik vedkommer, 4 hester, 12 fe, skog til husbehov, nødvendig havn. -1820:  
I måtelig drift, god havn og skog, en del til salg, skarp og tungvint jord. - 1865 anslått til 
327 mål åker og dyrket eng. 
 

 
 
EIERE 
Eik var på 1500-tallet klostergods under Hovedøen kloster. Må kort før reformasjonen - 
1532 - blitt krongods i likhet med klosterets øvrige jordegods. Mangler dog i 
skattemanntall 1649-50, men er ført opp av Landkommisjonen 1661. Kronen eide da 
nesten hele gården, 2 skpd. 12 lpd., mens to mindre parter på til sammen 8 lpd. eides av 
de utenbygds bønder Oluf Justad i Lier 5 lpd. og Peder Hassum i Slagen 3 lpd. I 1669 
(skjøte 1672) kjøpte generaltollforvalter Daniel Knoff på Strømsø gården av Kongen, Eik 
av skyld 2 skpd. og Brenna plass 1/2 skpd. Knoff pantsatte s. å. Eik med Brenna til 
assessor Nils Toller, og 1683 solgte Knoff til fru Inger Rytter på Kobbervik; men unnlot 
å gjøre oppmerksom på panteheftelsene, så fruen kom i klemme, da hun straks solgte 
videre til sandesokningen Ole Evensen Skau. Ved Strømsø bytings dom 3. juli 1684 ble 
derfor Knoff dømt til å betale Nils Tollers enke, Kirsten Toller, 485 dlr. m. v. Han betalte 
ikke, og fruen fikk derfor innførsel i pantegodset. I den anledning takst over Eik 23. juli 
1685: Etter leilendingens beretning var det skog bare til smålast og marken noe vidtløftig 
å «overfare», sår omtrent 16 tønner, dessuten tredesjord til omtrent 3 tønner sæd; til 
gården er en bekkekvern, som deles med naboen 
Halvor Ebbestad, engen middelmådig og undertiden meget redusert på grunn av kulde og 
væte; husene fantes også noe brøstfeldige, som leilendingen Jon Olsen etter loven skulle 
svare forsvarlig åbot for. Videre opplystes at Knoff hadde separert fra gården dens 
strandparti i Svelvik, for selv å kunne oppkreve grunnleien av de strandsittere som bodde 
der. Det gjenværende av Eik taksert til 500 dlr. og utlagt til Kirsten Toller for dette 
beløpet. Fru Rytter ble dømt til å yte Ole Skau erstatning. - 1703 solgte fru Tollers bror, 
Mathias de Tonsberg til kapt.løyt. Even Friderichsen, som flyttet dit fra Berger. Noen år 
senere innløste han de to småpartene som utenbygds bønder hadde, og dermed var Eik 
inntil videre i sin helhet blitt selveiergods. Even flyttet 1710 til Svelvik, men stod som 
eier og bruker av hele Eik. 1719 brente fremhusene hans på Eik med atskillig bohave. 



Han døde i i Svelvik. Sønnen Nils Evensen overtok, men brukte ikke gården selv, så det 
ble en leilendingsperiode igjen, og han solgte en halvpart til Fin Olsen og Bent Iversen i 
Svelvik, og den andre til Bent Jørgensen Berger. 1764 ble den første halvparten selveie, 
idet den ble solgt til Rejer Davidsen Gutu fra Sande, mens den andre tilhørte Bent 
Jørgensen og deretter dennes sønn Jørgen Bentsen til 1794, da også den gikk over til 
selveie. 

 
 
BRUKERE 
1558 Peder Eg. Senest 1593 og minst til 1605 Henrik. Med Peder Baardsen, som overtok 
ca. 1610, blir det mer sammenheng i brukerrekken. Nevnes som lensmann 1643 og 
betalte 1645 koppskatt for seg og hustru samt 2 tjenestepiker og 2 tjenestegutter. Må 
være død før 1657, da Oluf er bruker. 1664 dennes sønn Oluf Jonsen. I hans tid er Eik 
nevnt som offisersgård. 1682 hadde Olufs sønn, Jon Olsen, overtatt, for det året var han 
stevnet og ble dømt for å ha tatt noe tømmer fra sandesokninger (Kjeldås). Samme året 
nevnt som besiktigelsesmann, var g. m. Anne Hansdtr., en søster av Hans Hansen 
Berger, Ingeborg Ebbestad og Maren Næs. - Det ser ut til at Eikbøndene både da og noe 
tidligere har hatt medbrukere, uten at de er nevnt som sådanne i skattemanntall osv. 1668 
solgte således en Syver Eik ved, lekter etc, til hollandsk skipper og 1685 var Anders Eik 
stevnet for gjeld, tilbød seg «med last å fornøye» kreditorene. I den økonomisk 
vanskelige tiden sist i 1690-årene var brukeren Jon Olsen stevnet for ubetalte kgl. skatter 
27 dlr. I 1704 skifte etter ham og hustruen, begge døde kort før. Løsøret innbrakte så vidt 
nok til å dekke den uprioriterte gjelden. I Nils Evensens eiertid og noe lenger var Søren 
Guttormsen bruker. Skifte etter ham 1749. 
Etter Eiks deling 1759 fortsatte Sørens enke, Helle Clausdtr., som bruker av Bent 
Jørgensen Bergers halvdel av gården. Hun giftet seg annen gang med Anders Nilsen, 
som var «bygselbonde» for Bent Jørgensen og deretter hans sønn Jørgen Bentsen til sin 
død 1765. Skiftet etter ham viste en gjeld på 1078 dlr, og ubetydelig netto. 1777 var også 
Helle død. Jørgen B. rekvirerte takst 1777. Fremhusbygningen felles med eieren av den 
andre halve gård, «formedelst elde» taksert til 80 dlr., halvdelen altså 40 dlr. Uthus i god 



stand 40 dlr., åker og eng 520 dlr., skogen 200 dlr.; kvernhuset råttent, sum i alt 800 dlr. I 
1794 gikk bruket ved auksjon i boet etter Anne Jacobsdtr., Jørgen Bentsens enke, for 
1135 dlr. til Hans Trulsen Stomperud. 
 

  
BRUK NR. 1, 21, 29, 32. Hans Trulsen lot holde besiktigelse 14. august 1795: 
Sekslaftet fremhus med over- og underværelser felles med nabooppsitteren Truls 
Andersen; «i underste del og østre ende av bygningen er inngang på søndre side i en 
opptømret, men gammel forfallen svale til en stue, hvor er skorstein uten kakkelovn samt 
2de fag gamle blyvinduer i øst. — I den vestre ende av bygningen er bryggerhus med 
bakerovn og skorstein til felles bruk for begge oppsittere, gulvet i samme fantes aldeles 
forråtnet og svillerne til dels borte. — Til overværelsene er oppgang ved en fra 
inngangen av bryggerhuset oppreist trapp, hvorved er et lite klede- og sengkammer med 
et fag gamle blyvinduer i sør. Taket over den hele bygning er med gammel takstein 
belagt og forsynt med en gammel bordkledning. Denne stuebygning eller den halve del 
som Hans Trulsen eier, anså lagrette å være ytterlig forfallen og kan ikke repareres, da 
lafter og vegger er så forråtnet at de ikke tåler oppveining, men må bygges av nytt, og de 



gamle til vedbrenne alene er tjenlig, takst 16 dlr. Sørvest fra stuebygningen ligger 
uthusene: en gammel lade, og tett ved et fjøs, begge tekt med tak stein, men ytterlig 
forfallen og nesten ubrukelig, takst 10 dlr.; vestenfor en lade under ett tak tilbygd 
naboens, ved den nordre ende med over- og underlåve, som begge oppsitterne felles 
benytter seg av, — ved siden østenfor, er tilbygd en stall uten spilltaug eller minste 
innredning, og ganske «nedsliet», hvis underste laft er bortråtnet, taket finnes hist og her 
belagt med takstein, takst 4 dlr., laden uten kledning taksert til 20 dlr. Brukene hadde 
også kjone (d. e. tørkerom for korn) felles, halvparten takst 2 dlr. Gjerdene forbedret av 
nåværende eier. Jordveien «hist og her begrodd med en stor del unyttig skov», fjernelse 
av denne og rydding av åker og eng anslått å koste 100 dlr., åkerland til 6 tønner utsæd 
og av hvilejord omtrent det samme som skiftevis skal hevdes. Englandet: årlig høst 30 
lass høy, hvert lass innkjørt av 2 hester, kan fø: 4 fe, 2 hester, 4 sauer. Skogen: årlig 
hogst 3 tylfter bjelker og 10 favner brenne. Hans Trulsen var g. m. Ingeborg Jensdtr., 
skifte etter henne 1808, netto vel 324 dlr. Hans solgte 1822 et skogstykke (bruk nr. 4), og 
i 1824 solgte han halvdelen av gården for 600 dlr. til nesteldste sønn, Jens Hansen (nå 
bruk nr. 3). 1838 solgte Hans Trulsen sin gjenværende del for 300 dlr, til sønnene Johan, 
Martin og Peter Hansen. 1865 ble bruket delt i to like deler mellom de to brødrene som 
da eide det: Johan Hansen (bruk nr. 1) og Petter Hansen (bruk nr. 5). Johan Hansen 
solgte 1869 en part av bruket til Andreas Andersen (bruk nr. 8) og 1880 gikk resten av 
bruket ved auksjon for 4600 kr. til Hans Iversen. 1883 for 4000 kr. til Christian 
Johansen. Branntakst 1885: Enetasjes tømret bordkledd hovedbygning, bord- og steintekt 
med stue, 2 kammer og kjøkken, malt med vannfarge, forstuegang med oppgang til 
uinnredet loft; bygningens nordre ende av bindingsverk hvor vedskur, takst 1500 kr. 
Dette fremhuset ble revet ca. 1918. Uthuset den gang var av bindingsverk med låve og 
lade og like inntil var tømret fjøs med fire båsrom. Denne uthusbygningen ble revet 
1920. - I 1902 solgte Johansen for 7000 kr. til Theodor Sørensen fra Nittedal, f. 1847, d. 
1924, g. m. Marie Olsen, f. 1851, d. 1934. Sørensen solgte 1907 et skogstykke til Evjen 
& Co. i Drammen (bruk nr. 28). Kjøpte 1919 av Ivar Bjørge og Hans Berg, som igjen 
hadde kjøpt av Hjalmar Eik, to mindre parter som ble tillagt gården, bruk nr. 21. 
Danielsbråten, også kalt Reierstua, nord for Vassås samt bruk nr. 29. Bruk nr. 32, Enga, 
er en liten parsell som Th. Sørensen 1919 kjøpte av Johan Eik. I 1923 solgte Sørensen 
gården for 22 500 kr. hvorav for løsøre 4500 kr., til sønn Emil Sørensen, f. 1888. Han 
solgte 1951 til Hilmar Ådne, f. 1903, g. m. Ragnhild Sørensen. De har bruket nå. 
Dyrket jord 45 mål, skog ca. 30 mål, 2 hester, 5 kuer, 2 ungfe, 30 høns, jordbærdyrkning. 
 
BRUK NR. 2, 7. Er en part av bruk nr. 1, som Johan Hansen på bruk nr. 1 1873 solgte til 
slakter Henrik Johansen fra Holmestrand for 90 dlr. og rett til havn i hovedbølet. Dette 
bruket eller rettere plassen lå på vestsiden av Kullebund og var bebodd til 1904, da den 
ble lagt ned. 1877 fra Johansen til sønn Jobannes Henriksen. 1881 for 1000 kr. til Hans 
Hansen Sætra. 1883 for det samme til Hans Hansen Kalmo. 1905 ved auksjon til Julius 
Thorvaldsen. 1906 med småparter bruk nr. 7 og 21 (Danielsbråten) til Theodor Johansen. 
1911 for 1900 kr. til Jul Johansen. 1912 til Hjalmar Eik for 2000 kr. 1916 for 550 kr. til 
Hans Berg og Ivar Bjørge (bruk nr. 2 og 7). Nr. 2 var et lite bruk eller plass på vestsiden 
av Kullebund, som var bebodd til 1904; nr. 7 var en liten plass på sydsiden av 
Kullebund, nedlagt forlengst og senere tillagt dette bruket. 
 
BRUK NR. 3, 17, 25. Jens Hansen solgte en kvart av Eik (se bruk nr. i) 1827 for 600 dlr, 
til Svend Nilsen og Michael Nilsen Delekant (Lier). De solgte 1829 videre for samme 
beløpet til Søren Iversen, Askerød i Hillestad. Kjøpte 1844 Østerengen (bruk nr. 17) for 
200 dlr. av Svend Nilsen, nå på Bokerøya. Solgte samme året for 16 dlr. «en av meg ny 



oppført stuebygning på Egbraaten» til Peder Johnsen. Kjøpte jordstykket Kvernhusdalen, 
1 lpd., som Hans Trulsen på bruk nr. 1 1812 hadde solgt til Nils Samuelsen (bruk nr. 25). 
I skjøtet den gang tok selgeren forbehold om at «den nu værende vei fra kvernfallet til 
gården Eg må være fri og ubehindret, og ingen lukkelse for samme må skje, samt veien 
fra gården Eg til Sverstad skal fremdeles være fri». I 1857 solgte Søren Iversen gården 
for 1000 dlr, og føderåd med løsøre til sønn Lars Sørensen. Solgte 1869 en parsell til 
skomaker Ole Olsen (bruk nr. 6) og to skogstykker til Erik Engebretsen Dyve (bruk nr. 
9). 1870 fikk Lars’ enke, Helle Pedersdtr., bevilling til å sitte i uskiftet bo. Solgte 1899 
for 8000 kr. til sønn, styrmann Ludvig Larsen Eik. Han solgte 1917 bruket for 50 000 kr. 
til Hans Stabæk. 1919 for 38 000 kr. til Marnus Rødby, sønn av Hans Rødby på Hellum 
nordre og avdøde hustru Pauline, dtr. av foran nevnte Lars Sørensen. Marnus Rødby, f. 
1896, g. m. Tora Haugland. 
Dyrket jord 52 mål, 20 mål beiter og havn, 600 mål skog, 2 hester, 6 kuer, 3 ungfe, 2 
griser og 10-20 høns. Eieren har bygd nye hus, nydyrket 20 mål og grøftet 3000 meter, 
diplom for nydyrking. 
 

BRUK NR. 4. Er et skogstykke, Svanevannsleina kalt, som Hans Trulsen, bruk nr. 1, i 
1822 for i 50 dlr, solgte til Broder Olsen Næs øvre. 1836 til Halvor Brodersen. Senere til 
Kittil Hoff med flere. Ca. 1900 overtatt av Christian Ebbestad for 100 kr. og 1911 av 
Markus Ebbestad for 100 kr. 1940 for 5500 kr. til ingeniør H. Lorentz Aass, Drammen. 
 



BRUK NR. 14, 19, Eik øvre. Rejer Davidsen Gutu, som overtok den andre halvdelen av 
hele Eik 1764, døde der samme år og enken Marthe Hansdtr., drev gården til 1768,da 
hun flyttet til Svelvik og solgte til Hans Jacobsen Nordby i Strømmen strandsted og Ole 
Olsen Hellum nordre, hver det halve for 800 dlr. av hver. Ved auksjon 1776 ble dragon 
Truls Andersen, f. 1713, fra Ryggetangen nordre i Sande eier av gården, som sønn av 
Anders Klemetsen Ryggetangen og Karen Stenersdtr., gift 1753 med Lisbeth Jørgensdtr. 
fra Lærum østre Sande. Overtok Ryggetangen etter faren 1748 og solgte den 1778. Fra 
ham nedstammer i direkte linje den nåværende slekt på Eik øvre og nedre, som således 
har vært i dens eie 175 år. - Truls, som var en bror av Klemet Andersen på Auke (se s. 
44), rekvirerte takst over Eik 1776: Åkerland til 9 tønners sæd i hevdet jord foruten 
hvilende jord til 10-11 fe, 8-10 sauer, takst 600 dlr.; utmark nok til disse kreaturene og av 
skogen kan en del last hogges uten å ruineres, takst 200 dlr. Hus: en fremhusbygning av 
6 laft hvorudi en stue og et kjøkken og 2de overværelser, alt behørig innredet og i god 
brukbar stand, en låve, et lade med 2de skyker (tilbygg), en stall, alt tekt med teglsten». 
Videre halvp. i en annen stue på gården tillikemed et helt lade, stolpebod, takst i alt 600 
dlr. — I 1793 overlot Truls for 450 dlr, en kvart av gården til sønn Anders Trulsen, f. i 
Sande 1756, g. m. Marie Olsdtr. Kopstad i Sande, f. 1773. Gamle Truls døde 1796, 83 år. 
Ved skiftet 1797 nevnes foruten Anders disse barna: Jørgen på Gjerrud, Hans på 
Inglingstad i Hurum, Christian på Selvik, Ole hjemme, Karen død, Anne hjemme, 
Marthe gift i Svelvik. Løsøre taksert for 92 dlr. Boets netto vel 660 dlr. Kammerråd 
Blom i Holmsbu hadde til gode 90 dlr. og loves bjelkelast i stedet. Den fjerdepart som 
var tilbake av bruket, ble av enken og barna solgt til nesteldste sønn Jørgen Trulsen på 
Gjerrud. Enken oppgav sin del av boet og tok opphold hos Jørgen. Kontrakt mellom ham 
og moren Lisbeth Jørgensdtr. 1797: 1. Skal jeg for henne vinter og sommerføde 2de 
kreaturer og 2de sauer og det like så godt som mine egne kreaturer, 2) Forskaffer jeg 
henne tønner havre, 2 tønner bygg, 3/4 tønne hvete, 3/4 tønne rug, ½ tønne malt, 1/4 salt, 
1 bismerpd. lin, 1/4 tønne gryn, 2 bismerpnd. flesk, penger 3 dlr., samt fri hest hvor hun 
samme forlanger, fri brenneved, 2 par sko, en tjenestepike, som av meg fødes og lønnes, 
og endelig fritt husvær på gården Eg, hvilken kontrakt av meg uryggelig skal bli oppfylt 
og etterlevet i alle dens poster. Jørgen tok obligasjon for 400 dlr, hos Jon Gjermundsen 
Furu, men flyttet visstnok ikke til Eik, solgte 1798 for 425 dlr, til broren Ole Trulsen, f. 
1770, g. m. Anne Olsdtr. Hellum søndre. I 1808 kjøpte Ole og broren Jørgen for 600 dlr. 
broren Anders Trulsens part og fikk samme år odelsskjøte fra Anders på vegne av dennes 
sønn Truls Andersen. Denne kom allikevel i besittelse av Jørgens part, idet Jørgen 1822 
solgte den til steddtr. Anne Sanne Olsen, som samme år giftet seg med Truls. Tok 1830-
årene obligasjon for til sammen 680 dlr, hos lensmann Roseng og Norges Bank. Solgte 
1841 for 200 dlr. et stykke jord, Ekengen, «der grenser mot elven på østre side og mot Ek 
og Hellum på de øvrige sider». Stykket kom 1844 under navn av henholdsvis Østerengen 
og Vesterengen til bruk nr. 1 og 3. 1847 solgte Truls en part til Amund Amundsen Rød 
og 1849 en betydelig del for 523 dlr, til Mathias Ebbestad, nå bruk nr. 13, 19,22. Resten 
av bruket gikk etter at Truls var død 1852 for 400 dlr. til Nils Jacobsen. 
Ole Trulsen døde 1842 og hustruen Anne Olsdtr. 1857, 82 år. Ole hadde for 800 dlr, 
solgt til sønnene Truls og Anders Olsen. De kjøpte 1853 også Nils Jacobsens part. 1865 
løste Anders inn Truls’ part for 400 dlr. og opphold for søsteren Elisabeth Olsdtr. Anders 
Olsen f. 1820, var g. m. Karen Marie Olsdtr. fra Botne. 1887 døde Anders, ved 
ulykkestilfelle, 67 år, han felte et tre over seg ved nordre Svanevannet og ble funnet av 
sønnene Anton og Johan. I sitt ekteskap hadde de 12 barn: Ole, Hans, Anton, Jørgen, 
Otto, Johan, Everine, Anna, Tilla, Elise, Olga, Truls. Enken solgte 1888 for 8000 kr. til 
eldste sønn Anton Andersen, f. 1851, g. m. Ingrid Storli fra Nes i Hallingdal. Barn: 
Anders, Oskar, Karl, Alexander, Ingrid. Anton Eik kjøpte 1897 for 2900 kr. i boet etter 



kjøpmann i Svelvik H. C. Erichsen den jordparten som 1849 av Truls Andersen var solgt 
til Mathias Ebbestad og som Erichsen hadde overtatt 1863, og hvor han hadde 
sommerbolig ( bruk nr. 19). Anton solgte 1897 en part til broren Johan (bruk nr. 27) og 
solgte 1920 gården Eik øvre for 35 000 kr., hvorav for løsøre 16 000 kr. pluss opphold til 
eldste sønn Anders A. Eek. Anton Eik døde 1923 og hustruen 1932. Anders Ed, f. 1890, 
g. m. Gunvor Sørensen. De har bruket nå. 
Dyrket jord 80 mål, annet jordbruksareal 400 mål, skog 800 mål, 2 hester, 9 kuer, 1 okse, 
2 ungdyr, 5 griser, 5 sauer, 40 høns, 10 gjess. Den delvis meget gamle enetasjes 
hovedbygningen på gården brente 1926 og ny ble straks oppført. 
 
BRUK NR. 5, 27. Eik nedre. Som meldt under bruk nr. 1 ble dette 1865 delt likt mellom 
brødrene Petter og Johan Hansen. Petter solgte 1872 en part til Henrik Johansen (bruk nr. 
7). Resten av bruket 1880 for 4500 kr. fra Petters arvinger til Anton Andersen Eik, sønn 
av Anders Olsen på bruk 14. Anton solgte 1898 for 6500 kr. til broren Johan Andersen 
Eik, som fra før eide en parsell, bruk nr. 27. Johan Eik, f. 1864, g. m. Othilie Tangen, d. 
1943, fra Åssiden i Lier, barn, hvorav 2 vokste opp: Anders og Ingeborg. Anders kjøpte 
1926 av faren for 30 000 kr., hvorav for løsøre 10 000 kr. Johan Eik døde 1951, 87 år. 
Anders J. Eik, f. 1897, g. m. Borghild Sølyst. De har bruket nå: 
Dyrket jord 72 mål, skog 400 mål, 2 hester, 10 kuer, 3 ungdyr, 2 griser, 5 sauer, 60 høns. 
Frukt- og jordbærdyrkning. 
 
BRUK nr. 6, 26. Parseller nede i dalen i nærheten av Ebbestadmøllen. Solgt av Lars 
Sørensen bruk nr. 3 1869 til skomaker Ole Olsen i Svelvik. Hadde bare uthus der, 
branntakst over det 1883, verdi 350 kr. 1903 solgt av Randi og Ole Olsens dødsbo for 
450 kr. til Martinius Berg, den gang på Ebbestad søndre og har senere fulgt denne 
gården. 
 
BRUK NR. 8, 20. Bruk nr. 8 er den parten som Johan Hansen på bruk nr. 1 1869 solgte 
for 200 dlr, til Andreas Andersen, 1890 fra dennes enke Maren for 2200 kr. til sønn 
Anders Andersen. 1902 for 2500 kr. til enke Anette Henriksen. 1907 for 2600 kr. til 



Ingar Hansen. 1920 for 10 000 kr. til Werner Pettersen. 1936 for 5000 kr. til bygg- 
mester Even Pedersen. - Bruk nr. 20 er en part av det arealet som Truls Andersen 1849 
solgte til Mathias Ebbestad. 1864 for 450 dlr. til Ole Olaussen Eik. 1903 for 3000 kr. til 
eier av før nevnte bruk. Even Pedersen, f. 1873 Nesbyen, Hallingdal, g. m. Sigrid f. 
Storeli, d. 1949. Bygde nye hus 1916. Solgte 1942 for 15 000 kr. til svigersønn Peder 
Olsen, sønn av skomaker Nils Olsen og hustru f. 1890, d. 1951, g. m. Solveig Pedersen. 
Dyrket jord 35 mål, fødde 1 hest, 5 kuer, 1 gris, 20 høns og hadde sølvrevgård, etter 
eierens død er jordveien for tiden forpaktet bort. 
 
BRUK NR. 9. Er de to skogstykkene som Lars Sørensen, bruk nr. 3, 1869 solgte for 200 
dlr, til Erik Engebretsen Dyve. 1870 for 170 dlr, til verfteier Jørgen Jargensen i Svelvik. 
1878 auksjonsskjøte for 674 kr. til enken Andrea Ebbestad, Ebbestad nordre. Har senere 
fulgt denne gården. 
 
BRUK NR. 10. En parsell som Johan Hansen solgte 1873 av bruk nr. 1 for 100 dlr. til 
Ole Pedersen. 1912 auksjonsskjøte for 500 kr. til Karl A. Eik. 1943 for 5000 kr. til sønn 
Peder Eik og dtr. Ruth Simonsen. Samme år forpaktet bort til Hans Vestreim, som 1951 
kjøpte for 8000 kr. 
 
BRUK NR. 11, 12. Kullebunden. Navnet vitner om gammel fremstilling av trekull. Den 
første beboeren vi vet om her var Ole Syversen «Kaallebaan», 1780-årene hadde Hans 
Hansen Kullebunn flere barn til dåpen. I 1865 bodde enken Kristine Larsdtr. her. Hennes 
sønn, Andreas Trulsen, og søsken solgte 1873 for 70 dlr, til Johan Hansen. 1933 for 525 
kr. til Hans Vestreim. - Nr. 12 er en parsell Truls Andersen 1847 for 500 dlr, solgte til. 
Johan Samuelsen. 1878 for 2000 kr. til Hans Christian Soot. 1883 ved auksjonsskjøte for 
1450 kr. til Thorvald Johansen Børsand. 1916 for 8ooo kr. til Ole Hermansen 
Brattensborg. 1919 for 10 500 kr. til Reinhard Eriksen. 1924 for 8300 kr. til Sigurd 
Jahren. 1925 for 8500 kr. til Anton Olsen Mile. 1926 for 12 000 kr. til Hans Hanevold. 
1929 auksjonsskjøte for 6200 kr. til Hans Vestreim, f. i Sogn 1898, g. m. Ingrid Fretheim 
fra Flåm. Eiendommen hadde ligget brakk i 3 år da Vestreim overtok; han la ca. 17 mål 
tilgrodd mark under plog og grøftet 2500 meter, har «Ny Jords» diplom. 1946 ble dette 
bruket og bruk nr. 11 for 22 000 kr. solgt til Otto Jørgensen, f. 1909 Skoger, g. m. Hanna 
Solberg. Dyrket jord 45 mål, skog 80 mål, 1 hest, 4 kuer, 2-3 ungdyr, 100 høns. 
 
BRUK NR. 13. Er resten av det arealet Mathias Ebbestad 1849 kjøpte av Truls 
Andersen. Har senere fulgt Ebbestad. 
 
BRUK NR. 15. Et skogstykke som Anders Olsen, bruk nr. 14, 1873 for 350 dlr, solgte til 
skipsreder Jens Christian Larsen på Tømmerås. Har senere fulgt denne gården. 
 
BRUK NR. 16, 23, Vassås. Nr. 16 er et skogstykke som 1859 ble solgt av Lars 
Sørensen, bruk nr. 3, for 134 dlr, til Thomas Helgesen. 1873 til Erik Engebretsen. 1879 
for 4700 kr. til Christian Baltzersen. Har senere fulgt ødegården under Ebbestad, nå bruk 
nr. 9 m. v. - Bruk nr. 23 er en part som Erik Engebretsen 1883 solgte for 400 kr. til Karl 
Eriksen. Han brøt opp ca. 20 mål jord og hadde 2-3 kuer her. Solgte 1902 for 800 kr. til 
Martin Karlsen. Han døde ca. 1910, og plassen ble deretter lagt ned. 1912 ble den solgt 
av hans dødsbo for 1400 kr. til Halfdan Bull på Ebbestad og har senere fulgt denne 
gården. 
 



BRUK NR. 22, Eiklund. Denne part ble av enken Andrea Ebbestad solgt for 1000 kr. til 
Erik Engebretsen. 1884 for 700 kr. til Anders Hansen (unntatt en parsell til Nils 
Magnussen, bruk nr. 24). 1913 fra Hansens enke for 1250 kr. til Julius Sørensen. 1917 
for 1500 kr. til Johan Eik. Samme år for 3000 kr. til fabrikkeier Carl Andersen. 1932 
auksjonsskjøte for 2500 kr. til Ola Skalland, f. 1899 Eggedal, g. m. Kan Rønningen. 
Dyrket jord 20 mål, 2 kuer, gris. 
 
BRUK NR. 24, Eiksbakken. Utgått fra bruk nr. 1 og tillagt Nils Magnussen, tilhørte 
1865 tømmermann Ingebret Ingebretsen fra Ål i Hallingdal, f. 1828. Senere overtatt av 
dennes eldste sønn, Ingebret Ingebretsen, f. i Ål 1852. 1890 til Julius Sørensen og 1892 
tilbake til Engebret. 1931 fra dennes enke, Josefine, til sønnene Bjarne, Arnt og Sigurd 
Eik for 3000 kr. Sigurd, f. 1898, løste 1942 ut brødrene. Intet kuhold nå, et par parseller 
frasolgt (til Harald Halvorsen). 
 
HUSMENN 
Nevnes første gang under Eik 1615, da Arne svarte landskatt, 1622 nevnes Hans. 
Tellingen 1666 fører bare opp de strandsitterne som bodde på gårdens grunn i Svelvik, 
en ferjemann og en til, men det har trolig vært flere. 1675 angis 6 strandsittere som gav 
årlig grunnleie til eieren av Eik, den gang Daniel Knoff. 1685 angis at det på Eiks grunn 
var omtrent «14 strandsittere til sammen med husmennene». 1723 nevnes en husmann på 
Eik med «underliggende Brende», sådde i tønne havre og fødde 1 ku. Samtidig nevnes 
43 strandsittere i Svelvik «som alene bebor grunden» og svarte grunnleie til jorddrotten, 
den gang stiftamtmann Tonsbergs enkefrue. I 1765, da som før meldt to enker drev hver 
sin halve del av Eik, nevnt to husmenn: Tore Hansen, som også var dragon, og Mathias 
Amundsen, soldat. Senere er ikke nevnt husmenn under Eik. Om Brende, se ellers 
Brendepundet, matr. nr. 23. 
 
 
 
 
 
EBBESTAD  
Navnet ble 1578, 1593, 1600 skrevet Eppestadt. 1605 Epelstad, 1667 Ebbestad med 
Anbiørud. Navnet Ebbestad betegnes av 0. Rygh som enestående og dets forklaring er 
usikker. I første ledd kunne man nærmest tenke på et mannsnavn, Ebbi eller Eppi, som er 
kjent i middelalderen fra Danmark, men ikke fra Norge. - Ebbestad er det ene av de to 
stad-navnene i Strømm og til hører vikingtidens rydningsperiode; såvel navnet som 
oldfunn viser at gården må være «tatt opp» i denne perioden. - Navnet på underbruket til 
Ebbestad, Ambjørnrud, er opprinnelig Arnbjarnarrud, av mannsnavnet Arnbjørn; samme 
gårdsnavn finnes ennå i Andebu. Navn med rud-endelsen tilhører, som man vet, den 
yngste av de større navnegruppene; det betyr ganske enkelt «rydning» og tilhører den 
kristne middelalder, altså er denne delen av Ebbestad blitt senere ryddet enn 
hovedgården og var et selvstendig bruk. Karl Odbjørnrud (skal nok være Ambjørnrud) 
svarte nemlig i 1560 landskyld til Hovedø kloster. Gården var senest 1667 kommet under 
Ebbestad og betegnes i matrikkelen den gang som en denne gården «underliggende 
hestehage». I 1733 solgte Christian Lantz på Ebbestad et stykke jord til svogeren Lars 
Johansen i Strømmen strandsted, «beliggende digt ved Strømmens kirke, strekkende seg 
fra den såkalte Jyltes bro i mellom 2de små rinnende bekker opp til Sverstad eiendom.» I 
skifte etter Lars’ kone Anne Jochumsdtr. Lantz 1745 angis at de bodde i et hus under 



plassen Ambjørnrud. Dette viser at Ambjørnrud har vært den østligste delen av Ebbestad, 
nærmest det nåværende Svelvik, altså må det bruket som i dag heter Stykket, ha vært en 
del av denne gården. Ebbestads dyrkede mark ligger i dag på sandblandet leirgrunn fra 
åsen i vest mellom Eik i syd, hvor vassdraget fra Ebbestadvannet danner et naturlig 
skille, og til Gjuve i nord og mot Sverstad og Svelviks grense i øst. Skogen ligger for 
søndre delens vedkommende i vest til Ebbestadvannet og i nord mot Gjuve skog ved 
Ebbestadvannet; nordre delen strekker seg hovedsakelig fra Ebbestadvannet og like til 
sognedelet i Svanevannet. - En del av Ebbestad søndres skog ble sommeren 1899 ødelagt 
ved skogbrann, navnet «Brentås» er et minne om den. Ebbestad var en udelt gård like til 
1728, da den ble delt midlertidig, i 1773 atter en gård, men ble 1829 varig delt i to og 
senere flere bruk. 

 
 
MATRIKKELGÅRDEN EBBESTAD, NR. 21 
Fullgård 1500-tallet og trolig i middelalderen, gammel skyld 2¼ skpd.salt; etter 1667 
Ebbestad med Ambjørnrud tredingsgård av skyld 1 skpd.10 1/4 lpd korn. - 1616 solgte 
daværende bruker lekter, åretrær, granbjelker til hollandsk skipper. - 1657 skattet av 3 
hester, 10 fe, 12 sauer, 5 svin. - 1667: Granskog til noe smålast, intet rydningsland, 
pålagt å plante humlehage, en liten bekkesag brukes under gården. - 1723: Skog til 
husbruk, havn i gårdens hjemrakst, lite fiskeri i et tjern, jordarten måtelig, tungvunnen og 
sandig. 1778 nevnes «Ebbestad gårds sag- og kvernebruk»; det hendte om høsten en 
ulykke der «ved dammens utbrudd» og to karer, Lars Mogensen 56 år, og Ole Jonsen 36 
år omkom. - 1803: 3 hester, 10 fe, nødvendig skog og havn, skarp jord, sag og kvern.  
-1820: Tilstrekkelig havn og en del skog til salg, vannfall med sag og kvern, tungvint.  
-1865 anslått til i alt 296 mål åker og dyrket eng, fordelt på 5 bruk. 
 
 
EIERE  
Gammelt klostergods under Hovedø kloster, 1532 lagt inn under Kronen. 1661 ble 
gården pantsatt til en byborger, Gjert Madsen på Strømsø, og han ble 1668 eier av 
gården. 1690 eides den av Hans Holst på Strømsø og kom fra ham til Henrik Petersen, 



kongelig majestets foged over Ringerike, Hallingdal og Buskerud. Solgte 1695 til 
Jochum Lantz, fenrik ved oberst Hausmanns regiment. Senere selveiergods. 
 
 

 
 
BRUKERE 
År 1557 var Gjest bruker av gården, 1560 Halvor, ilagt skatt 1593, 1605 avløst av 
Guttorm. 1622 en ny Halvor. Ser ut til å ha hatt en medbruker, Peder, som 1634 var 
skattlagt for en tjenestegutt. 1645 var Asmund Ebbestad ilignet 1 ort i koppskatt for seg, 
kone og tjenestepike, mens Anders Skredder, som samtidig bodde på gården, var ilignet 
½ dlr. 1650 hette brukeren Anders, men om det var skredderen som hadde overtatt, vet vi 
ikke. Folketellingen 1666 nevner enken Mette Jonsdtr. som oppsitter, hadde sønnene 
Halvor, Ole og Jon Halvorsen. Halvor overtok bruket, nevnes 1684 som lagrettemann og 
var g. m. Ingeborg Hansdtr, en søster av Hans og Jacob Berger, Maren Hansdtr. Nes og 
Anne Hansdtr. Eik. Halvor døde 1690, hadde to døtre. Boet fattig, utsugd av gårdens 
daværende eier, Hans Holst, som krevde 5 dlr. landskyld av boet, det ble ikke godtatt, da 
Halvor hadde svart 10 dlr, og 1 lass høy årlig foruten ferskmat, «så derudover de fattige 
leilendinger formedelst sådan stor landskylds svarelse måtte geråde udi armod, som nu 
dessverre hennes fattige bo bevidner». Bare dekning til prioritert gjeld, intet til andre 
kreditorer og arvinger. De hadde to døtre. Bruker ble nå Halvor Olsen, som foregående 



bruker hadde vært formynder for. Satt visst like trangt i det som sin forgjenger; var 
således i 1697 stevnet av Ole Helium for 2 tønner korn som var lånt 1691. Halvor møtte 
ikke, dømt til å betale innen i 5 dager. 
Med Jochum Lantz som selveier rykket 1695 en «kondisjonert» familie inn på Ebbestad, 
og gården kom over i stabilere forhold. Lantz var g. m. Anne Maria Coldevin, skifte etter 
henne 1714. Barn: Christian Lantz i Strømmens strandsted, Johan Frederik, Catarina gift 
med apoteker Nicolai i Tønsberg, Ingeborg, Anne, Margrethe Sophie. Løsøret takstert for 
238 dlr., arbeidet sølv for 16 dlr., Ebbestad for 425 dlr. Boets netto 591 dlr. — Jochum 
Lantz var tysker, født ca. 1666 i Sachsen-Lauenburg, sersjant ved Akershusiske 
nasjonale infanteriregiment til 1693, da han ble fenrik ved samme regiments Lierske 
kompani, sekondløytnant 1704, premierløytnant 1710, var i 718 blitt kaptein og sjef for 
Hallingdal og Hadelandske kompani. Dette ble oppløst 1720, og året etter tok Lantz 
avskjed som offiser. Var 1714 gift annen gang i Sandsvær med Elisabeth Thurmann, d. 
1717 (Olai Ovenstad: Militærbiografier, Oslo 1949). Lantz eide 1713 sammen med Bernt 
Thomassen Selvig i Hurum gården Sjøl østre i Sande. 1722 tok han obligasjon hos 
svogeren Ole Christensen på Moss for 1000 dlr. med pant i Ebbestad og på 400 dlr. hos 
samme med pant i møbler og løsøre. Kjøpte samme år for 30 dlr. svigersønnen Lars 
Johansens part på 1 ½ lpd. i Ebbestad. 1725 stevnet av Bernt Thomassen Selvig og Ole 
Grønsand for gjeld; forlikt ved at Lantz påtok seg å betale innen 3 år 180 dlr. Klarte ikke 
det, og solgte 1728 halve Ebbestad til eldste sønn, Christian Lantz, pluss en part på 1 ½ 
lpd. faren hadde arvet etter datteren Chatarina. «Akkord» samme år mellom kaptein 
Lantz og sønnene Christian og Jon. Faren skulle bli boende på Ebbestad «udi den nye 
bygning sin livs tid og nyte fjerdedelen av avling, høy, korn og av lasten som drives av 
skogen. Jon skulle bo på Ebbestad «og bruke den for meg (Christian) til helvnings» m. v. 
Kaptein Lantz døde 1730, og sønnen Christian 1738, var da gift for fjerde gang, eide hus 
i Svelvik og bodde visstnok aldri på Ebbestad (se om ham ellers Svelviks Historie s. 69 
og Strømms Historie bind I, s. 81). Hans bo var sterkt forgjeldet, skyldte 1115 dlr., netto 
23 dlr. Gården ble nå solgt ved auksjon til den velhavende skipper i Strømmen 
strandsted, Ole Jensen Sand. - Takst: 1746: Hovedbygning med stue, hvori kakkelovn, 
kammer, kjøkken med skorstein, sal over stuen; bygningen innvendig reparert av eieren, 
må repareres utvendig; bryggerhus bare tjenlig til brenne. Uthus: Eieren har satt i stand 
låve og underlåve og bygd hestestall og 2 skogslader på østre og vestre side av uthusene, 
fjøset gammelt, nytt må bygges. Videre hadde eieren bygd nytt kvernhus, kostet ny dam i 
bekken og satt opp gjerder rundt Ebbestad og rundt Ambjørnrud; åkeren forbedret, så der 
kunne avles det dobbelte mot før, utsæd 16 tønner havre og en del småsæd; fra engen kan 
med 2 hester kjøres frem 70-80 lass høy, kan fø hester, 14-16 kuer, 12 sauer. — Ole 
Jensen Sand solgte gården 1751 for 1350 dlr, til skipper Anders Jansen i Svelvik, g. m. 
Anna Margrethe Brun. Han kjøpte også 2 arveparter og var dermed eier av hele gården. 
Fredlyste 1752 skogen, «da det har hendt at folk har hogd ulovlig, men vil ikke ha dem 
tiltalt denne gang, på grunn av «samme folks fattige omstendigheter». Solgte 1751 nesten 
halve gården for 735 dlr. til Arne Mogensen, f. 1714 i Øye, Gudbrandsdalen, g. m. Anne 
Marie Christiansdtr. Lantz, fungerte en kort tid som lensmann i Strømm. Skifte etter 
hustruen 1759. Enkemannen tok på seg all gjeld, unntatt 600 dlr. som restet på 
gårdskjøpet. Netto 245 dlr. Av husdyr taksertes: 1 blakk hoppe 6 dlr., 1 brun gjelk 
10 dlr., 1 ung sort hoppe 3 dlr., 1 ku Drople 4 dlr. 2 sk., Rødkolle 5 dlr,, Brungås 5 dlr., 
Kollen 4 dlr. 2 sk., Blegelin 3 dlr. 2 sk., Seier 2 mark, Svarten 5 dlr., Bageros 1 dlr., 
Gullknapp 4 dir., 1 voksen sau 3 mark, 3 lam 3 mark. - 1766 døde Arne Mogensen. Hans 
halvdel gikk ved auksjon samme år for 1812 dlr, til Jørgen Bentsen Berger. I skjøte heter 
det at innmarken fortsatt skulle være delt slik som bestemt mellom Arne Mogensen og 
Anders Jansen, der døde 1765, men skogen sameie for eierne, «og flyter kjøperen foruten 



de av Arne Mogensen på den halve gård oppbygd inn- og uthuse, den søndre lade med 
skiku, halve låven, halv stall, halve kvernhus-bruk og halv elv samt halve parten av 
smien, med enken etter skipper Anders Jansen, Anna Margrethe Brun». Nå begynte en 
ganske livlig handel mellom enken og Jørgen Bentsen. Denne kjøpte 1765 også enkens 

halve del for 2100 dlr, og tok obligasjon hos henne for 2800 dlr. Hun skulle bo på 
Ebbestad så lenge hun ville, men Jørgen solgte alt i 1768 hele gården for 4090 dlr. til 
enken, som tok obl. hos losoldermann Lars Knudsen Tømmereg i Svelvik for 500 dlr. og 
hos Jens Larsen Knem søndre for 509 dlr. 1769 solgte hun for 2984 dlr. til Jørgen 
Bentsen Berger og Ole Michelsen Loug, sønn av lensmann Loug på Hannevik. Jørgen 
solgte 1771 den nordre halvdelen for 1700 dlr, til Anna Margrethe Brun; med i kjøpet 
fulgte «den nye og store fremhusbygning». Selgeren hadde betalt 215 dlr, til Ole 
Michelsen fordi denne gikk med på å beholde søndre delen av gården, «der både i 
henseende jordvei og hus er ringere enn den nordre». 1773 solgte Anna Margrethe nordre 
Ebbestad for 1400 dlr, til losoldermann Lars Tømmereg, og samme år kjøpte denne også 
Ole Michelsens del. Losoldermannen, som også var gjestgiver m. v. i Svelvik og hadde 
vel utstyrte hus såvel der som på Ebbestad, satt med gården til sin død 1805. Han etterlot 
seg et bo på hele 8300 dlr. (om ham se ellers Svelviks Historie fl. st). 
- Gården gikk nå ved auksjon for 7400 dlr til Christian Hansen Drengsrud fra Asker, f. 
1768, d. 1851, var første gang g. m. Marthe Larsdtr. Sørsdal f. på Bø i Lier 1770, d. 1811 
annen gang med enken Anne Johanne Olsdtr. fra Grennes i Hof, d. 1841. 
Christian Hansen, som er stamfar for en såvel i som utenfor distriktet stor etterslekt, tok 
obligasjon hos losoldermann Tømmeregs enke og døtre på til sammen 3061 dlr., avlyst 
1833, da han tok obligasjon hos lensmann Roseng på Auke 320 dlr. I en alder av 61 år 
solgte Christian Ebbestad 1829 Ebbestads søndre del for 800 dlr, pluss opphold for seg 
og hustru til eldste sønn Lars Christiansen, f. 1806, g. m. Ingeborg Constanse Jørgensdtr., 
datter av Jørgen Carlsen i Drøbak. To av sønnene deres, kjøpmann Jørgen Larsen 
Ebbestad og vognmann Christian Larsen Ebbestad, ble kjente borgere i Svelvik. I 1832 



solgte Lars og faren plassen ødegård 2 lpd., for 240 dlr, til Knud Olsen. med i handelen 
fulgte rett til «sommerhavn i gårdens utmark for så mange kreaturer som han på den 
tilkjøpte andel kan fø», samt fritt gjerdefang og fri ved i gårdens skog (bruk nr. 3). 1838 
solgte far og sønn et jordstykke for 200 dlr. til skolelærer ved Svelvik og Strømmen 
strandsteder skole, Hans Evensen, med sommerhavn til en ku, fritt gjerdefang etter 
utvisning på skogens østre kant og rett til i sommertiden å ta kvist til brensel. Det solgte 
kalles «Ebbestad ødegården» (bruk nr. 4). I 1833 solgte Christian Ebbestad resten av 
gården, nordre delen, bruk nr. 2 for 500 dlr, pluss opphold til nesteldste sønn, Mathias 
Christiansen, f. 1807, g. m. Andrea Nilsdtr. Schøttelvig. Han tok obl. hos høker Jacob 
Guttormsen i Svelvik 458 dlr. 
 

BRUK NR. 1, 12 og 17, Ebbestad 
søndre. Lars Ebbestad solgte 1846 
vannfallet i Ebbestadvassdraget til 
broren Mathias på Ebbestad nordre - se 
bruk nr. 1. I 1865 ble fraskilt 4 parter av 
Ebbestad søndre, den største til Mathias 
på Ebbestad nordre for 720 dlr, videre 
en part til kjøpmann H. C. Erichsen i 
Svelvik, en til Ole Hansen og en til 
Hjalmar Christensen, henholdsvis bruk 
nr. 6, 7, 8 og 9, og 1 1867 ble resten av 
Ebbestad søndre for 2285 dlr, solgt ved 
auksjon i Lars Ebbestads bo til Jørgen 
Breda. Men det var faren, Andreas 
Breda, som 1867 lot holde branntakst 
over husene: enetasjes tømret, panelt og 
rødmalt hovedbygning med 3 værelser 
og kjøkken, alle vegger rappet og malt, 
kvistværelse på loftet; drengestue- og 
bryggerhusbygning, dels av tømmer 
med bakerovn og bryggepanne; 
ladebygning med tre lader og låve, 
tømret fjøs og stallbygning vegg i vegg 
med denne, av tømmer og bindingsverk 
med 7 båser, 3 spilltaug svinestall; 

samlet takst 1400 dlr. Jørgen Breda solgte 1868 en part til Herman Andersen, bruk nr. 
11. 1869 solgte han en part til sin far, bruk nr. 12, og 1872 solgte han resten av gården 
for 937 dlr, til faren. Denne satt med den til 1885, da sønnen kjøpte den tilbake for 8500 
kr. 1892 ved auksjonsskjøte for 8000 kr. til Martinius Martinsen Berg fra Hurum. 1905 
fikk De forenede Stenhuggerier i Christiania ved leiekontrakt rett til å hogge stein «i alle 
derpå værende fjell» 20 år. 1910 ble tinglest erklæring hvorved Svelvik kommune eller 
eieren av Ebbestad mølle og vannfall gis stedsevarende rett til oppdemning av 
inntaksdam i hengekløften ovenfor møllen og rett til stein fra steinbruddet på gården 
samt til å anlegge og vedlikeholde vannledning over eiendommen; engangserstatning 
1300 kr. 1911solgte Berg for 24 000 kr. til Halfdan Ball. 1914 (skjøte) fra denne for 48 
000 kr. til Hellik K. Stevning fra Hallingdal - etter at gårdbrukerne Lindås og Stærnes fra 
Rollag og proprietær Stranger fra Oslo en tid hadde hatt gården. Handelen omfattet bruk 
nr. 1, 12 og 17, det siste en part som Anders Brastad på Ebbestad nordre 1911 solgte til 
Halfdan Bull for 3175 kr. I 1919 gikk gården for  



85 000 kr. over til Karl Allum fra Botne, f. 1872, g. m. Louisé Aasmundrud fra Modum. 
1936 for 53 000 kr. hvorav for løsøre 9000 kr. til disponent Ad. Nelson på Sønsteby. 
Allum forpaktet gården til 1941. Nåværende eier, Nelsons sønn, Hans Nelson, f. 1905, g. 
m. Birgit, f. Eriksen Knem. Dyrket jord 35 mål, beite 20 mål, skog 750 mål, 2 hester, 7 – 
9 kuer. 
 
BRUK NR. 2, 6, 14, Ebbestad nordre. Bebyggelsen på gården fremgår av branntakst 
1867, som eieren Mathias Ebbestad lot holde: toetasjes tømret, bordkledd hovedbygning, 
i første etasje tre værelser og kjøkken med skorstein og komfyr, spisskammer og 
bindingsverks forstuegang, i annen etasje to værelser, videre drengstuebygning og 
bryggerhus, dels tømret, dels bindingsverk; uthusbygning likeså med 2 lader, en låve, 
stall med fire spilltaug, arbeidshus og vognskur, fjøs med 14 båser, svine- og sauestall, 
hønsehus og hakkelsrom og to høyloft; takst 2500 dlr. - Mathias Ebbestad solgte 1868 en 
part til Herman Andersen, bruk nr. 10, og ti år senere solgte Mathias’ enke Andrea 
Ebbestadgården for 21 000 kr. til overrettssakfører Ths. Bang og grosserer Lauritz 
Hansen i Drammen. 1880 fra disse for samme beløp til Olaf Robert. Han solgte 1881 
Ebbestad vannfall til møller A. Henriksen, bruk nr. 13. Innløste 1895 de rettigheter som 
1832 var tilstått eieren av bruk nr. 3. Solgte 1898 en part til Oluf Pettersen, bruk nr. 15, 
og solgte 1903 Ebbestad nordre, bruk nr. 2, 6 og 14 samt bruk nr. 9, 13 og 18 av g. nr. 
20, Eik, for 21 500 kr. til Johan Fostvedt. Bruk nr. 1. var en part som Robert makeskiftet 
med Oluf Pettersen; om bruk nr. 6, se foran under Ebbestad søndre. I 1905 solgte Johan 
Fostvedt for 34 500 kr., hvorav for løsøre 7000 kr., til Sigurd Mehren. 1908 for 26 000 
kr. til Anders H. Braslad. 1911 solgt en part, bruk nr. 17, til Halfdan Bull på Ebbestad 
søndre. Ved utskiftningsforretning 1895 er bruk nr. 4’s rett til havn og gjerdefang avløst 
med et skogstykke samtidig som skogsameiet med Ebbestad søndre opphørte. 1913 
solgte Brastad for 30 000 kr. til Hans Ulven. 1917 for 41 500 kr. til Gudmund 
Emberland. 1924 for 84 000 kr. til Hans Aannestad. 1941 for 110 000 kr. til Gunhild 
Heitmann, Else Heitmann og Rosie Heitmann. De har gårdsbestyrer. Juni 1951 brente 
bryggerhuset og delvis bestyrerboligen. 
Dyrket jord 110 mål, annet jordbruksareal 9 mål, skog 1900 mål, 2 hester, 12 kuer,  
2 griser og høns. 
 
BRUK NR. 3, Ødegården øvre. Som meldt foran ble dette i 1832 tillagt plassmann Knud 
Olsen for 240 dlr. 1865 fra hans enke Marie Paulsdtr. for 424 dlr, til Peter Torgersen. 
Branntakst 1867: enetasjes tømret, tegltekt, bordkledd og malt våningshus med to 
værelser, kjøkken, forstuegang og vedskur; uthus av tømmer, dels bordtekt, dels tegltekt 
med lade, låve, fjøs med skåle og tre båser m. v., samlet takst 260 dlr. Peter solgt 1878 
for 500 kr. pluss opphold til sønnen Carl Andreas Pettersen. 1898 ved auksjon for 2000 
kr. til Martinius Berg, da på Ebbestad. Nåværende eier Hans Berg. 
 
BRUK NR. 4, 9, 15, Ødegården. Som før meldt 1832 tillagt skolelærer Hans Evensen, 
som bygde husene her. Branntakst 1856: Enetasjes tømret våningshus med to stuer, 
kjøkken med skorstein og bakerovn, svalgang av bindingsverk i nordre ende; uthus med 
lade og låve, dels av tømmer, dels av bindingsverk, tilbygd tømret fjøs med tre båser, 
stall med to spilltaug; samlet takst 550 dlr. - 1859 for 820 dlr, til styrmann Thomas 
Helgesen. 1873 til Erik Engebretsen Gjuve. 1879 gikk dette bruket samt bruk nr. 16 av 
Eik, et skogstykke ved Vassås, for 4700 kr. til Christian Baltzersen. Han solgte 1885 
dette samt to mindre parseller, bruk nr. 9 og 15, Stenbråten og Stenbråten mellom, som 
begge er utskilt fra Ebbestad nordre, til styrmann Oluf Pettersen for 6000 kr. Solgte 1905 
for 7250 kr. til Petter Olsen fra Lofoten, g. m. Petra Halvorsdtr. Ved utskiftingsforretning 



1895 ble retten til havn, gjerdefang og ved i bruk nr. 1 og 2 av Ebbestad avløst med et 
skogstykke. 1938 fra Petter og Petra Olsens fellesbo for 11 800 kr. til sønn Hjalmar 0. 
Ødegård, f. 1901, g. m. Gudrun Antonsen fra Konnerud. De har bruket nå. 
Dyrket jord 20 mål, skog 250 mål, 4 kuer, 1 ungdyr, gris., Frukt- og bærdyrking. 
 
BRUK NR. 5, 10 og 11, Stykket. Stykket er 1773 ført opp som plass under Ebbestad 
søndre. 1789 fikk Ole Mandahl i Strømmen strandsted skjøte av losoldermann Lars 
Tømmereg på «en jordremse Støkket kaldet under Ebbestad for 40 dlr, og årlig 
skattehjelp til Ebbestads eier 24 sk., «beliggende på gårdens østre side og er avdelt fra 
gårdens jorder ved den alminnelig farende bygdevei, og derfra strekker seg syd etter til 
Strømmens sundplass eie; beliggenheten fra bemeldte alminnelige kjørevei, i den nordre 
ende er Sverstad eie og gård på begge sider, den søndre del av bemeldte jordstykke på 
østre side kommer Brendeeie imot Sverstadeie og gårddele syd over til det anstøter på 
søndre side imot forbemeldte Sundplass eie; da bemeldte jordremse med alle sine daler 
og sumper, intet unntatt. . .», osv. — Mandahls enke, Gjertrud, solgte 1799 for 80 dlr, til 
løytnant Daniel Zarbell på Sverstad, en senere eier var Olaus Pedersen. 1852 ble en part 
overført til Svelvik kommune. 1868 gikk den gjenværende del av bruket ved auksjon i 
Pedersens bo for 200 dlr. til Tollef Andersen. Solgte 1890 bruk nr. 5 for 1400 kr. til Ingar 
Hansen. Fra ham ca. 1900 til Chr. Baltzersen, innbefattet to mindre parseller, som 1868 
ble fraskilt Ebbestad nordre. I Baltzersens tid frasolgt en part, Gamlehaugen, til Hans 
Gomnæs, bruk nr. 19, som nå eies av Svelvik kommune, der har gamlehjem der. I 1918 
ble resten av Stykket solgt for 21 000 kr. til fru Sofie Elise Dalsbø. Solgte 1923 for  
25 000 kr. til fru Sigrid Guttormsen. 1930 for kr. 12 053 til svigersønn lærer Hans 
Bratberg, f. 1894 i Biri, g. m. Ingrid Herold. De har bruket nå. 
Dyrket jord 10 mål, annet areal ca. 7 mål. Jordveien bortleid 1923-44, hvoretter eieren 
har drevet selv; 3 kuer, 3 sauer, høns, gris.  
 
BRUK NR. 7. Et skogstykke tillagt kjøpmann H. C. Erichsen i Svelvik 1865, solgt av 
Lars Ebbestad. 1892 for 900 kr. til vognmann Christian Ebbestad i Svelvik. 1911 for i 
200 kr. til sønn Markus Ebbestad. 
 
BRUK NR. 8, 18, Bjørklund. Er 1857 nevnt som husmannsplass under Ebbestad. I 1865 
ble plassen tillagt Ole Hansen, som 1869 fikk auksjonsskjøte på eiendommen for 160 dlr. 
Han var født i Vinger 1824, d. 1902, var g. m. Marit Olsdtr. fra Vågå, barn: Hanna Maria 
og Thora Olette. I907 ble bruket solgt av Ole Hansens enke og arvinger for 2500 kr. til 
svigersønn, formann Bernt Kristian Skarnes fra Sør-Odal, f. 1866, d. 1929. - 1942 fra 
hans enke Thora Skarnes på bruk nr. 8 og nr. 18 (det siste var en parsell Solvang som 
Skarnes 1910 kjøpte av Brastad på Ebbestad nordre), for 7000 kr. og husvære til 
svigersønn Einar Jensen, født i Svelvik 1897, sønn av fraktemann Syvert Jensen, g. m. 
Marit Eli Solveig Skarnes, De har eiendommen nå. 
Dyrket jord 12 mål, annet areal 8 mål, skog 15 mål. Fødde tidligere 2-3 kuer, dyreholdet 
opphørte 1930-årene, og nåværende eier har plantet ut det meste av jorden til frukthage, 
en del leies bort til havn. 
 
BRUK NR. 13, Ebbestad vannfall. I 1846 overdrog, som før nevnt, Lars Ebbestad 
vannfallet i Ebbestadvassdraget for 400 dlr, pluss årlig avgift og fri kornmaling til broren 
Mathias på Ebbestad nordre. Vannfallet, bruk nr. 13, har etter Mathias Ebbestads eiertid 
hatt forskjellige eiere, til det [910 av møller M. Andersen ble solgt til Svelvik kommune 
for 8000 kr. — Mathias Ebbestad lot 1846 føre opp nytt møllebruk, taksert for 1500 dlr. 
Det bestod av en toetasjes møllebygning av bindingsverk, bordkledd, rødmalt, tekt med 



teglstein. På nordsiden av bygningen et av tømmer oppført vannhjul i samme høyde som 
møllebygningen. I denne overfalls vannhjul m. v.; av kverner var der siktekvern og 
sammalekvern. Som møller, der hadde jord, er i 1865 ført opp Christian Andersen fra 
Kristiansand. Han hadde 1 ku, sådde l/8 tønne hvete og 3 1/2 tønne poteter. (Om 
møllebruk se ellers bind I, S. 300 med flere steder.) 
 

 
 
HUSMENN 
Underbruket Ambjørnrud er nevnt som plass 1745. - 1750 var det skifte etter Bent 
Pedersen «på en plass under Ebbestad». Han hadde hus i Strømmen strandsted, så 
antagelig har plassen ligget like ved det nåværende Svelvik, på eller ved Stykket. 1857 
tinglest husmannskontrakt fra Lars Ebbestad til Ole Hansen «på Hestebråten, Kullebråten 
kaldet og et jordstykke ved siden av samme under Ebbestad for festerens og hans kones 
levetid mot årlig avgift 16 dlr.». Som nevnt under bruk 8 kjøpte Hansen plassen 1865; 
husmannskontrakten ble avlest 1869. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SVERSTAD 
Navnet ble omkring år 1400 skrevet Suærdstad, 1593 Suerstad, 1611 Suærstadt, 1723 
Sverstad. Navnets betydning er usikker. Det er satt i sammenheng med navnet Svelvik, 
men om dette navnet har professor Magnus Olsen uttalt at han ikke turde fremsette noen 
forklaring (Svelviks Historie s. 8). Sverstads gamle navn var Sverdstadir; Svelvik kan ha 
vært Sverdvik, men hva første leddet Sverd betyr, er dog ikke slått fast. 0. Rygg har pekt 
på at der i Sverd i disse navn kunne ligge begrepet «strøm», og at det kunne være en 
sammenheng med folkespråkets sverva, hvirvle, løpe om i en krets. Men sverva er også 
beslektet med svarv, der foruten «krets» betyr «stor bue eller halvsirkel», og brukes om 
en bukt ved et vann, samt svarva, som betyr «gå i en sirkel», men også «gå i en bue». 
Sverd i Sverdstad — Sverdstadir og Svelvik - Sverdvik må da sikte til den store buen 
som morenen, Ryggen kallet, gjør på Hurumlandets kystlinje, der Drammensfjorden 
knipes inn til strømmen ved Svelvik. 
Sverstad og Ebbestad er det eneste i navnegruppen av stad-navn i Strømm, og begge 
tilhører sikkert vikingtidens rydningsperiode. Beliggenheten av dem taler også for at de 
er «tatt opp» noenlunde samtidig. Tenker man seg dem som én gård, ville de passende 
kunne vært betegnet som «øvre» og «nedre», henholdsvis Ebbestad og Sverstad, men 
mens den første etterat underbruket Ambjørnrud ble lagt under gården, gikk like til 
kirken ved strømmen, er det intet i de gamle kildene som tyder på at Sverstads mark har 
strukket seg til det nåværende Svelvik. Vi ser da bort fra at presten i folketellingen i666 
under Sverstad fører opp tre hovedpersoner i rubrikken for husmenn og strandsittere som 
«ved Strømmen boende». Hverken matrikkelen fra 1667 eller forslaget til ny matrikkel 
1723 nevner husmenn eller strandsittere på gårdens grunn. Sverstads dyrkede mark 
grenser til Tømmerås i syd, i vest til Eik og Ebbestad og i nord til Ebbestad. 
Skogen grenser mot Gjuve i nord og mot Ebbestad nordre i vest, øst og syd. Sverstad har 
etter det som foreligger alltid vært én udelt gård, ikke hatt mer enn en bruker, liksom 
ingen husmenn er nevnt her. 
 
MATRIKKELGÅRDEN SVERSTAD, NR.22 
Fullgård omkring år 1600 med skyld 1 ½ skpd. salt. Etter 1667 redusert til halvgård med 
skyld 1 skpd. korn, i 1723 foreslått satt ned med 1 lpd. - År 1616 solgte daværende 
bruker 14 tylfter 10 alens granbjelker til hollandsk skipper. - 1657 skattet av 2 hester, 7 
fe, 10 sauer, 3 svin. - 1667: Ringe, sandig åker, skog bare til brenne og gjerdefang, intet 
rydningsland, har humlehage, en liten kvern til husbehov. - 1723: Ingen skog uten til 
gjerdefang, noen fehavn hjemme, dog ringe, vannfall til en flomkvern, skarp, sandig jord. 
- 1820: 2 hester, 5 fe, i god drift, utilstrekkelig havn og skog. - 1865 anslått til 109 mål 
åker og dyrket eng, lettbrukt, dårlig dyrket. 
 
EIERE 
På Rødebokens tid omkring år 1400 eide Frogner kirke i Lier 6 øresbol i Sverstad. De 
var gitt til presten ved Frogner kirke for at han skulle holde alterbrød for dem. Disse 6 
øresbol forekommer ikke under Lier (Frogner) i Stiftsboken 1574-77. Derimot eide 
Hurum prestebol, som ikke eide noe i Sverstad på Rødebokens tid, hele gården i 1575. 
Deretter hørte gården dette prestebolet til, og ble senere til dels benyttet som enkesete for 
sognepresten, dvs. enken etter en prest hadde rett til å bruke gården for resten av sin 



levetid, hvis hun ønsket det. Ved kallets deling i 1861 ble den lagt ut til prestegård for 
Strømm sognekall, men ble ikke benyttet som sådan, idet man fant det mer 
hensiktsmessig å bygge bolig for presten i Svelvik. I 1906 solgte Kirkedepartementet 
gården. 
 
BRUKERE 
Jacob Sverstad var skattlagt 1593, nevnes som skysskaffer både da og i 1605. Ble ca. 
1620 avløst som bruker av Gullik Sverstad. Han satt der til sin død ca. 1663. I 1666 var 
enken hans, Martha Tostensdtr., bruker, hadde tre voksne sønner. Enken var 1665 stevnet 
fordi hun ikke hadde holdt skifte etter mannen, grunnen ble oppgitt å være fattigdom; 
skulle betale 1½ mark i kost og tæring og holde skifte innen 6 uker. - Nest eldste sønn 
Guttorrn Gulliksen overtok bruket. Skifte etter ham 1706; intet til overs til arvingene, en 
av gjeldspostene var landskyld til sognepresten, 4 dlr. 2 mark. Hadde ingen sønner, og 
Knud Trygsen fra Hurum ble bruker, men var død alt i 1709, og ble samme år etterfulgt 
av en annen huring, Claus Gabrielsen, som brukte gården til 1717, da han overtok Håøen 
søndre. Sogneprest Rasmus Baches enke Sissel Chatarina bodde så på Sverstad og brukte 
gården «til helvings» med Peder Olsen. Neste bruker var Christian Lantz (om ham se 
Ebbestad), bodde ikke på gården, men i Strømmen strandsted. 1737 ekstrarett på 
Sverstad. Presteenken Sissel, som da bodde på Gullaug, hadde stevnet ham «for tilføyd 
forringelse av gård og jord» i Lantz brukertid. Besiktigelse av hus: En gammel tømret 
stuebygning, råtten, tilbygd en bod og en liten svinestall, avdelt med tømmer samt over 
samme en svale og et kammers, videre et gammelt smiehus, tømret bryggerhus, tekt med 
vrakbord, bakerovn «som står gjennom veggen på marken under åpen himmel»; intet 
fjøs, lade eller låve, da den nye brukeren kom her, så denne straks måtte bygge slike hus 
for å berge dyrene sine. Endelig var en kjone råtnet og falt ned. Claus Gabrielsen 
opplyste som vitne at da han forlot gården 1717, var den i åbotsfri stand, 
 

 

 



 
 
der var stall til 3 hester med høyloft over, fjøs med 10 - 11 båser foruten sauegård, 2 
lader, 1 låve, takene tekt med bord og hon, alle hus «dråpefrie» og i god stand. Ved Eiks-
elva stod i hans tid et lite kvernhus med et par kverner, hvor det ble malt til brukernes 
husbehov høst og vår, hus, vannrenner og damstokk i brukbar stand. Claus kunne med ed 
bekrefte at da han brukte Sverstad «ble den således med gjødsel og rydning dyrket som 
han hadde ventet for sin livstid for seg og sine at ville nest Guds forsyn hatt levebrød og 
nytten derav, såsom han aldri avførte fra gården noen furasje»; alt han avlet ble fortært 
av dyrene, «og den derav komne gjødsel anvendt og utbrakt på behøventlige steder, til 
gårdens mest muligste forbedring». Det var også spørsmål fremme om noe av gårdens 
areal var blitt lagt under Ebbestad. Et vitne hadde hørt av Lantz at denne hadde flyttet et 
gjerde mellom gårdene. En plass som var ryddet østenfor gårdens hus av Lantz’ svoger, 
snekker Lars Johansen, mente et vitne hadde hørt under Sverstad (se Ebbestad, 
Ambjørnrud). Lantz døde 1738, og vi hører ikke mer om saken. Den viser hvordan en 
leilendingsgård kunne forfalle i løpet av 20 år. - 1735 hadde Paul Paulsen Paust bygslet 
Sverstad, var I75 stevnet av enkefru Bache for resterende landskyld og var få år etter 
avløst av Ole Nilsen. Paust var lensmann i Strømm ca. 1755 til 1760. Hans Jensen var 
bruker etter Ole Nilsens død 1756. Skiftet viser ubetydelig netto, de to eldste sønnene 
skjenket moren arven sin. Deretter opptrer Rasmus Hansen Hannevig som leilending og 
bruker i en årrekke, « . . . skjønt han bor i Strømmen strandsted som skipper», opplyste 
1780 et tingsvitne. Sogneprest Jens Mørch hadde forgjeves søkt å få ham bort i 1765. 
Hannevig hadde også meget å passe, eide på den tid begge Tømmerås-gårdene og til dels 
Brenna og grunnarealene i Svelvik foruten at han var skipper og reder, handelsmann. I 
1770 fredlyste han eiendommene sine samt Sverstad, idet han klaget over skade de ble 
påført så vel av folk i strandstedene som av nabogårdenes beboere og brukere. I 1777 ble 
det opprettet kontrakt mellom presten og Hannevig om husenes vedlikehold m. v. Han 
stod som bruker til sin død 1794. Noen god tid for gården hadde det visst stort sett ikke 
vært i hans lange brukertid heller, der tales ved en besigtigelse 1794 om hans 



«foregående misligheter og misbruk av gården». En tid hadde Hannevig overlatt bruken 
av eiendommen til en Jacob Olsen, som ved sin død 1778 skyldte ham hele 40 dlr. i 
avgift og etterlot seg enke og barn i ytterst små kår. 1790 hadde Hannevig en villstyring 
fra Gudbrandsdalen i tjeneste på Sverstad, var flere ganger i retten for å ha slått til både 
husbonden og andre. Hannevigs dødsbo var fallitt. Men bevertningen ved auksjonen etter 
ham «var fullkommen anstendig og vidløftig for de mange distingverte liebhabere», heter 
det. - Besiktigelse 1794: Fremhusbygning, tømret, men røstet av sperreverk, innvendig 
kledd med hogne hon, til dels påslått med trenagler, 2 lader, 2 fjøs og ubrukelig 
hestestall. Samlet åbot 90 dlr. 
- Hannevigs sønn, Peders Hannevig, påstod at faren hadde mer enn oppfylt kontrakten, 
og beklaget seg over at sogneprest Andreas Mørch hadde forpaktet gården bort til 
løytnant von Zarbell, skjønt Peder som sønn burde vært mest berettiget. - Med Daniel 
Michaelsen Zarbell, født i København 1769, fikk gården etter alt å dømme en god bruker 
i en menneskealder fremover. Især etter at han tok avskjed som major 1818, tok han seg 
meget av gården, som i 1820, som alt nevnt, ble betegnet å være i god drift; besiktigelse 
av husene som Zarbell rekvirerte samme år viste forbedringer også av dem. Førte et 
standsmessig hus, - hadde i 1801 2 mannlige og 3 kvinnelige tjenere. Zarbell, som er 
nærmere omtalt i Svelviks Historie s. 154 og Strømm Historie, bind I, s. 180 m. v., døde 
på Sverstad 1835. Året før var sogneprest Mørch død og enken hans, Gjertrud f. 
Flinthoug, overtok bruken. Hun fredlyste dens skog og gjerder 1842. Branntakst 1854 gir 
beskjed om bebyggelsen: Enetasje tømret, tegltekt, bordkledd hovedbygning med tre 
værelser med vannfargemalte stokkevegger, kjøkken med skorstein, på bygningens 
vestre side bindingsverks svalgang, over inngangsdøren en tegltekt utbygning; 
drengestue- og bryggerhusbygning med skorstein, uthus: tømret stall med 5 spilltaug, 
låve og 2 lader, i søndre ende tømret fjøs med plass til i 2 kuer, samlet takst 600 dlr. Vel 
et tiår senere gav hun uttrykk for at hun var lei av å drive enkesetet, og dette satte fart i 
løsningen av spørsmålet om deling av sognekallet, der som før nevnte skjedde 1861. 
Sogneprestene i Strømm oppebar deretter inntektene av gården, som de forpaktet bort; 
men da det pålå presten åbotsansvar og utgifter til vedlikehold, ble nettoen neppe stor. I 
1906, mens Schaanning var sogneprest, ble gården solgt for 17 350 kr. til Hans Sørensen 
Myre. Ved auksjon 1909 for 13 000 kr. til Hans M. Berg, født 1886, sønn av Martinius 
og Anette Berg, g. m. Anna Fostvedt. 1935 grenseoppgangsforretning mellom Sverstad 
og Ebbestad nordre; ved herredrettsdom 1936 ble denne underkjent og nye grenser 
fastsatt. Hans Berg brakte Sverstad i god hevd, plantet frukttrær osv. Solgte 1947 for 6i 
000 kr. til Einar Lersbryggen, f. 1906, sønn av Sigvart og Ingeborg Lersbryggen på 
Håøen søndre, g. m Ellen Feght. Dyrket mark ,108 mål, havnehage 111 mål, skog 68 
mål, frukthage 5 mål, 3 hester, 10 kuer, , okse, 3-4 ungfe, 3-4 griser. 
En rekke mindre parseller er skilt ut, deriblant til vannverkene i nordre og søndre 
Svelvik, videre Solbakken som Lorentz Larsen kjøpte for 2000 kr. i 1909, nåværende 
eier Svelvik kommune, samt småbruket Berg, bruk nr. . Denne parsellen ble 1911 av 
Hans Berg for 2000 kr. solgt til faren, Martinius Berg, 1931 gikk bruket pluss bruk nr. 3 
av g nr. 21 Ebbestad tilbake til Hans Berg, som 1933 med unntagelse av jordveien solgte 
til disponent Einar Jensen. 1940 for 20 000 kr. til Anders Viktor Gustavsen. 
 
 
BRENDEPUNDET, NR. 23 
Dette må være resten av den i forbindelse med Eik nevnte «underliggende ødeplass 
Brende» (Brenna i dag). Navnets første del betegner et sted som er ryddet ved brenning, 
mens «pundet» kommer av at eiendommens skyld var et pund (salt), en tredjedel av Eik. 
Av en takstforretning 1685 fremgår at Brenna med Brennaskogen, unntatt de bebygde 



arealer ved Brennestrand, da var festet bort til en bruker. Grensene beskrevet i en 
takstforretning 1745; på eiendommen var da to plasser, hvis beboere svarte avgift til 
brukeren, Knud Olsen. Eiendommen ble skyldsatt under ett med Eik til den ved 
kongeskjøte 15. februar 1763 ble skilt ut, skylden var o lpd. korn. Fra 1820 opplyses at 
eiendommen fødde, 1 hest, 4 fe, sådde 2 tønner havre, 6 tønner poteter, hadde nødvendig 
havn og skog. Var da på Svelvikborgeres hender, og kom ved opprettelsen av Svelvik 
ladested 1845 for størstedelen innenfor grensene til denne kommunen, som senere kjøpte 
arealene av de private grunneiere. Den delen som lå utenfor Svelviks grenser (bruk nr. 1) 
ble i 1865 solgt av Svelvik kommune for 610 dlr. til Brede Larsen på Gjuve og har 
senere fulgt denne gården, mens en annen del tidligere (1814), var blitt kjøpt på auksjon 
av losoldermann Thore A. Høyer i Svelvik og etter ham kalt Høyer-løkka. I 1859 fra 
hans dødsbo til skipstømmermann Mathias Larsen, f. 1822 i Vinger. Utsæd 1865: 1/16 
tønne hvete, ½ tønne havre, 4 tønner poteter. Larsen holdt ku på bruket, men kuholdet er 
opphørt. Solgte 1907 for 1000 kr. til sønnen Lorentz Larsen, f. 1869, d. 1949, g. m. Anna 
Wold fra Oslo, som har eiendommen nå. Den er på 7-8 mål. En parsell solgt 1940 til 
svigersønn Sverre Wang. 
 
 
 
GJUVE 
Navnet ble 1593 skrevet Dyuve, 1605 Diue, 1657 Dyffuo, 1723 Dyfve, 1788 Dyve. 
Kommer av det oldnorske glufr, som betyr kløft hvor det fortrinnsvis går et vannløp, alt i 
middelalderen skrevet Giuf, og som når det gjelder vårt Gjuve må ha sin naturlige 
forklaring i det forholdsvis store gjuvet og bekken som går oppe fra åsen og ned til 
fjorden ved Gjuvestøa. 
Som usammensatt naturnavn kan navnet Gjuve være meget gammelt. Ligger for seg selv 
nordvest for Svelvik, nokså høyt oppe på åsen; innmarken på alle kanter omgitt av 
gårdens skog, som for en del danner skille mellom de dyrkede arealer i søndre delen av 
bygda og nordre (Nesbygda). Gjuves dyrkede jord består av sandmold og leirjord; 
småkupert lende. Grenser i syd til Sverstad, Ebbestad og Svelvik, i vest til Ebbestads 
skog, i nord til Sønsteby, Girud og Engeland (ødegården) og i øst til Svelvik og langs 
fjorden til Leirvik og Sønsteby. Gammel kjøreveiforbindelse med Svelvik, som i sin tid 
også ble nyttet av innbyggere i Nesbygda, gårdsveien er nå for en del lagt om og går over 
Sverstad-stykket til Ebbestad-gårdene. Gården hører til dem som ble lagt ned etter 
mannedauen og først kom i hevd igjen i siste halvdelen av 1500-årene; fra 1593 er den 
atter med i skattelistene. 
Gjuve var ett bruk til 1790, da gården ble delt i to halvparter, søndre og nordre. Etter 
1922 atter drevet som ett bruk av samme eier. 
 
MATRIKKELGÅRDEN GJUVE, NR, 24 
Ødegård (fjerdedelsgård) 1593 og senere. Gl. skyld bare 5 lpd. salt, etter 1667 satt opp til 
7 lpd. korn. Skattet 1657 av 1 hest, 5 fe, 4 sauer, 1 geit. - 1667: Skog til smålast, intet 
rydningsland, pålagt å plante humlehage, ved fjorden er nylig tatt opp et snigefiske 
(laksefiske), «dog ei vites hva fremgang det vil ha». - 1723: Skog til gjerdefang og 
brenneved samt noe til husfornødenhet, ringe fehavn, sandig jord og mislig. - 1803: 1 
hest, 3 fe, skog og havn til husfornødenhet. 1819: I god drift, tilstrekkelig havn og av 
skog noe til salg, skarp jord og tungvint å bruke. - 1865 anslått til 118 mål åker og dyrket 
eng fordelt på tre bruk, dels tungbrukt, dels middels lettbrukt. 
 



 

 
 
EIERE 
I sin tid klostergods under Hovedø kloster, i 1600 er klosteret fremdeles ført opp som 
eier av 2 lpd. salt i gården, etter 1612 i sin helhet krongods. I 1669 (skjøte 1772) kjøpte 
generaltollforvalter Daniel Knoff på Strømsø gården av Kongen; pantsatte den til 



visestattholder Ove Juel som overdrog pantet til assessor Nils Toller. Gjuve er blant de 
av Knoffs gårder i Strømm som han solgte til fru Inger Rytter på Kobbervik uten å gjøre 
oppmerksom på panteheftelsene, så fruen kom i klemme, da hun solgte videre til Ole 
Evensen fra Sande. Knoff ble dømt til å betale erstatning til Nils Tollers enke, Kirsten 
Toller, dtr. av den rike Tønsbergborgeren Anders Madsen; men da han ikke betalte, fikk 
fruen adgang til innførsel i pantegodset. I den anledning ble det 1685 holdt takst på 
Gjuve: Kan såes 2½ tønne, ringe skog unntatt til smålast, ei heller synderlig engeland, 
kan dog holde 3 kuer og 1 ungnaut samt andre små kreaturer og 1 hest, - etter hvilken 
beskaffenhet, så også formedelst husene på samme ødegård etter derom kyndiges 
beretning, den er taksert et halvt hundre riksdaler. - Da fru Toller døde, gikk gården i 701 
over til hennes bror, amtmann i Buskerud, Mathias de Tonsberg; etter hans død 1704 til 
enken, Anna Catharina Mecklenburg. I 1710 ble Gjuve selveiergods. 
 
BRUKERE 
Oluf var bruker 1593, var 1605 avløst av Jacob Sverstad, 1621 en Oluf igjen, fra senest 
1634 var Torfin bruker til 1646, da sønnen Hans Torfinsen overtok. 1661-69 og mulig 
noe lenger var Erik bruker, 1675 etterfulgt av Michel, han igjen av Erik Olsen, som det 
var skifte etter i 1692; boets netto 37 dlr. Neste bruker var Manfrode. Var 1704 stevnet 
av Anders Hansen Hedensrudtangen for gjeld 1 dlr, 1 mark, til hvis dekning han hadde 
fått 2 tylfter av Manfrode, men som denne også hadde solgt til en annen mann. Manfrode 
møtte ikke i retten, «formedelst svaghet», senere dømt til å betale 2 1/2 dlr, og 1½ dlr, i 
omkostninger. - I 1710 kjøpte Svelvik-borgeren Tore Knudsen gården av fru 
Mecklenburg, og han ble altså den første selveieren vi vet om her. Solgte 1723 for 130 
dlr, til Ole Engebretsen fra Grimsrud i Røyken. Hadde gården i ti år og solgte for 200 dlr, 
til strømmsokningen Nils Lauritzen. Han flyttet 1753 til Strømm strandsted og solgte s. 
å. til sønnen Abraham Nilsen. Kjøpte 1763 også halve Ådne og tok obl. hos 
Svelvikborgeren Ole Herlofsen Ådne på 600 dlr, Abraham flyttet til Ådne hvor hans 
hustru døde 1773. Gjuve ble da taksert for 400 dlr. Abraham døde året etter, og Gjuve 
ble ved auksjon for 520 dlr, solgt til Ole Herlofsen Ådne, som da var flyttet fra Svelvik 
til Hyggen i Røyken. Han solgte 1780 for 566 dlr, til Ole Gulbrandsen fra Klemetsdal i 
Lier. Denne solgte allerede 1783 for 399 dlr. til Ole Olsen Tømmerås, med hvem Ole og 
hans hustru opprettet kontrakt om bruken av et jordstykke til livsopphold, — «synderst i 
det til gården nåværende opptagne jorde, støtende til gården Sverstads utmark og som en 
tid lang har ligget til ekre, og så langt som det har vært oppløyet, samt gående over fra 
høyden av ekret, hvilket stykke for seg selv er innhegnet». - Ole Tømmerås giftet seg 
1786 med Marte Helene Rølles i Sande og kjøpte halve gården der av svigermoren og 
flyttet dit. Solgte Gjuve 1788 for 565 dlr, til Ole Enersen, som 1790 solgte for 450 dlr. til 
Christen Pedersen Sverstad, men forbeholdt seg at han og kjøperen skulle ha gårdens 
laksefiske til felles bruk, 1796 var Christen død; hadde 1790 solgt halve gården - søndre 
delen for 225 dlr, til sønnen Jon Christensen, og dermed var Gjuve delt i to bruk. 
 
BRUK NR. 1, 3 nordre. Christen Pedersens halve del ble overtatt av hans enke Inger 
Jonsdtr. og øvrige arvinger; giftet seg annen gang med Finn Jacobsen. Hun døde x8o8, 
og bruket ble året etter for 705 dir. tilslått Thomas Dorph Thomassen i Svelvik. Betalte 
ikke kjøpesummen ved forfall og var innkalt til forlikskommisjonen, hvor han vedtok å 
betale. Samme år stevnet Jon på søndre ham angående deling av gården. Forlik: «At et 
stykke jord hvorpå Jon Dyves halve låve og lade er bestående samt fra dettes nordre laft 
og øst til Dorphs gjerde hjørne, hvis bredde er omtrent 3½ favn og således som samme 
nå skal innhegnes og av kommisjonen samt lensmann Nils Hansen og partene vedtatt og 
oppmerket. Hr. Dorph bekoster selv dette gjerde oppsatt . . og leveres tilbake det som nå 



deles til Jon Dyve som hans rette eiendom, veien til Jon Dyves husbygning ble bestemt å 
gå østenfor Dorphs husbygning, til hvis gjennomfart Dorph lar oppsette en grind. - Av 
det gården Dyve eiende laksfiske tilhører Dorph det halve, jevnsides den annen halve 
eiendom, og således ble de øvrige delemerker vedtatt såvel i eng som skogstrekning.» - 
1810 riste Christen Pedersens nesteldste sønn, Ole Christensen, odelssak mot Dorph, 
men den førte ikke frem. Ole bodde på Gjuve og var soldat. I april 1812 var det brann på 
gården, og alle Oles munderingseffekter «forgikk». Samme år solgte Dorph bruket for 
6000 dlr. (krigsmynt) til skipper Samuel Nilsen i Svelvik. Hadde det til 1822 da han 
solgte for 468 dlr, til broren, skipper Anders Nilsen (Elias Kræmmers bestefar). Hadde 
bruket til 1822 da han for 800 dlr, solgte til Engebret Pedersen fra Åros i Røyken. Solgte 
1849 for 600 dlr, til sønnen Erik Engebretsen. I 1851 kom omtrent halvparten av gården - 
26 mål - til Brede Larsen (se søndre) og 1871 resten av gården for 550 dlr. til styrmann 
Olaus Wilhelmsen fra Aker. Solgte 1873 til Adam Hjorth. Denne lot 1875 holde 
branntakst over husene, og vi får her beskjed bl. a. om den gamle hovedbygningen på 
nordre, som stod til den ble revet i 1919. Bygningen var 2-etasjes, tømret, tegltekt, panelt 
og oljemalt, i 1. etasje stue, kammer, panelt og oljemalt, kjøkken malt med vannfarge og 
hvori skorstein med bakerovn, en del av husets nordside av bindingsverk, her 
forstuegang med trapp til 2. etasje, hvori et innredet og tre uinnredede værelser, i 
bygningen 7 store og 7 små vinduer, 2 kakkelovner, takst 700 dlr. - I vest tømret 
ladebygning med 2 lader og låve med tilbygd vognskur etc., i nord under samme tak fjøs 
av gråstein med 5 båser, i gangen mellom fjøset og laden avdelt til stall med et spilltaug, 
takst 630 dlr. - I 1875 solgte Hjorth til Jørgen Otto Bredsen, sønn av Brede Larsen på 
søndre. 1905 for 7500 kr. til Erik Larsen Rønneberg. 1908 med bruk nr. 1 og 3 for 7000 
kr. til Oluf Olsen Liltvedt fra Hurum. 1910 for 10 000 kr. til Hans Wahl fra øvre Eiker og 
Ad. Nelson ifølge overenskomst . oktober 1910. Samme år solgte Brede Larsen sin del 
av nordre til de samme unntatt nordre del av skogen og Gjuvestøa. Skogen kom tilbake 



til Gjuve etter Brede Larsens død og Gjuvestøa 1929. - I 1921 overtok Nelson for 16 900 
kr. 
 
BRUK NR. 2, 4 og 5, søndre. Jon Christensen, der som før meldt hadde overtatt denne 
halvdelen 1790, solgte 1797 for 20 dlr. pluss 12 skilling årlig et jordstykke til Svelvik-
mannen Jan Hansen, «beliggende straks nedenfor bekken ved Rørvik som deler mellom 
Brende og Dyve og har altså bemeldte bekk på søndre side, på venstre og nordre side 
omgitt med bjerg og på østre side strekker seg til vannet». - Jon var utkommandert til 
Fredrikstad under krigen 1809 sammen med broren Ole. Det er trolig at krigsdeltagelsen 
har anstrengt hans økonomi, i alle fall tok han samme år obl. 250 dlr. hos krigsråd Mads 
Tofte på Tømmerås, avlest 1811, da han for 600 dlr, solgte krigsråden et skogstykke på 
1/2 lpd., «strandskogstykket kaldet, der strekker seg fra Brendepundbekken nord etter 
mellom gårdens gjerdesgårder og vannet eller fjorden til Mittabekken og derfra videre 
nordetter mellom jordet og det såkalte Hospitalstykket til en bekk som renne nedpå 
nordre ende av jordet Bråten kaldet.» Skogen kom 1856 tilbake til Gjuve, solgt av 
daværende eier av Tømmerås, Ole Chr. Tofte, til Ole Halvorsen på Gjuve søndre og slått 
sammen med en parsell, bruk nr. 3. 1837 var Jon Chrisensen død; hadde ingen barn, og 
enken Ingeborg Paulsen solgte 1839 for 700 dlr. til Ole Halvorsen fra Skjærlaget i 
Hurum. Han kjøpte 1840 for 45 dlr. et jordstykke av tidligere eiers bror, Ole Christensen. 
1845 forlik mellom Ole Halvorsen og Engebret på nordre: «. . . Ingebret forbant seg til å 
ta låsen fra grinden og gi Ole fri adgang og kjørsel . . . til alle veiene som før har vært 
benyttet av den part av gården som Ole Halvorsen Dyve eier nå». 1865 solgte Ole til 
svigersønn Brede Larsen fra Våler, som samtidig av Svelvik kommune kjøpte en del av 
Brendepundet og som før meldt 1851 hadde kjøpt halvparten av nordre. Brede solgte 
1889 hoveddelen av bruket som nå fikk bruk nr. 4, for 10 000 kr. til sønn, skipper Lauritz 
Orvald Larsen. Den parsellen faren beholdt og som ble fraskilt, fikk bruk nr. 5, 
Gjuvestøa. Lauritz Dyve som sønnen i korthet kaltes, satt med gården til 1922, da han for 
90 000 kr. solgte til Ad. Nelson og flyttet til eget hus i Kirkegaten i Svelvik, hvor han 
døde 1936. 
 
BRUK NR. 6. Er en parsell som Erik Larsen Rønneberg 1907 solgte til Johannes 
Torgerser i Svelvik for 800 kr. Etter at Gjuve i 1922 atter var samlet på én hånd, drev 
Ad. Nelson gården ved hjelp av bestyrer til sin død 1949. Gården eies nå av hans datter, 
Anne-Karine Nelson samt fru Ingeborg Jensen og Finn Nelson som medeiere. Areal 
dyrket jord 90 mål, annet jordbruksareal 25 mål, skog 1800 mål, 2 hester, 5 kuer, 16 
ungdyr, 2 griser. 
 
PLASSER 
Husmenn er ikke nevnt i forbindelse med Gjuve. Derimot har det vært i alle fall to 
bebodde plasser nede ved fjorden. I 1826 solgte Jon Dyve en tomt i Rørvig nordre til hus 
og hage samt halve grunnen i Fiskestøa for 30 dlr, til Halvor Andersen. Grunnen kom 
tilbake til Gjuve 1838, men Ole Andersen bodde der til 1852, da han solgte de av ham 
oppførte hus der for 60 dlr, til Ole Halvorsen. Antagelig var det i Rørvik matrosen Gullik 
Pedersen bodde med sin familie ved tellingen i 1865. Husene her er forlengst borte. Den 
andre plassen lå i Gjuvestøa, som er nevnt første gang i 1784. Da døde en Anni 
Christensdtr. her. I en gammel stue i Gjuvestøa bodde i mange år Brede Larsen, som 
døde 1911, og hans husholderske Maren Hansen, som omkom ved husets brann i 1929. 
 
 
 



HOSPITALSTYKKET, NR. 25 
Ar 1445 eide St. Stephans og St. Georgs hospital i Tønsberg et skogstykke i Strømm, kalt 
Spitalskogen. Denne er sikkert identisk med Hospitalstykket, som er et skogareal på 
sydsiden av Gjuve og som nå hører under Gjuve. I 1547 henla kong Christian III det 
nevnte hospital i Tønsberg til et nyopprettet hospital i Oslo, og dets eiendommer fulgte 
senere Oslo hospital helt til 1735, da jordegodset ble solgt ved offentlig auksjon og 
salgssummen tillagt Oslo hospital. (Johnsen: Tønsbergs Historie I, s. 237 f.) 
I matrikkelutkastet 1723 ble Hospitalstykket taksert for 2 lpd. korn, som ble den skyld 
der hvilte på eiendommen. Videre anføres at Hospitalstykket «vites ei å sortere under 
nogen gårds skyld; består av et stykke skog til brenneved, Oslo hospital bygslet samme 
skogplass til Even Friderichsen i Svelvik. — 1803: Består alene i et stykke skog og 
tilliggende fiskegrunner. 
 
EIERE 
Hospitalstykket ble etter 1735 kjøpt av Rejer Davidsen fra Sande, som den gang hadde 
Furu. 1758 solgte han til den neste brukeren der, Gjermund Olsen. Skogen fulgte så Furu 
som underbruk til den i 1804 gikk over til sønnen Ole Gjermundsen på Solberg for 200 
dlr. Senere forskjellige eiere til Ole Halvorsen på Gjuve kjøpte skogen 1849 for 280 dlr. 
Har senere fulgt Gjuve. Unntatt fra salget var to fiskegrunner med tørkeplass for 
fiskegarn, som fortsatt en tid fulgte Solbergs eiere. Eides 1865 av Petter og Andreas 
Solberg, men hadde da på noen år ikke vært benyttet, verdsatt til 60 dlr. I 1914 gikk 
flskeretten og tørkeplassen ved auksjon for 2 - to kroner til lensmann Joh. Undrum - 
1940 fra hans enke Clara Undrum til disponent Ad. Nelson for 50 kr. 


