
 1 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Trykt i Kirstes Boktrykkeri 1951 
med Garamond typer, på trefritt trykkpapir fra Saugbrngsforeningen. 

Bind, forsats og vignetter av Tb, Lie-Jørgensen. 
Bundet i M. Fredriksen & Sønn Bokbinderi. 

Klisjeer fra AIS Cliché. 



 3 

 
 

 
 
 
 
           FORORD 
 
 
 
 

Når det andre og siste bindet av Strømms Historie 

nå sendes ut, vil jeg få rette en hjertelig takk til de 

mange av bygdas folk og utflyttede strømmsokninger 

som har vist vennlig hjelpsomhet under arbeidet med 

dette. Videre min beste takk til cand. philol. Andreas 

Holmsen for verdifulle råd og vink og til frk. Gjertrud 

Skahjem for velvillig bearbeiding av statistisk 

materiale, utarbeiding av register og assistanse med 

korrektur. —  

Ellers viser jeg til forordet til det første bindet. 

Drammen, november 1951.        SIGFRED L. EIER. 
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INNLEDNING 
 
 
 
 
 
I den alminnelige bygdehistoriske fremstillingen i verkets første bind er der også meddelt en 
rekke enkeltopplysninger om de forskjellige gårdene. I særlig grad er dette skjedd i 
forbindelse med utredningen av bygdejordens eiendomshistorie. Men også når det gjelder 
økonomiske forhold ellers og kulturell virksomhet, er det gitt mange opplysninger som på en 
eller annen måte berører de enkelte gårdene. Likedan er mange bygdefolk blitt nevnt, og til 
dels nærmere omtalt, fordi de særlig har gjort seg bemerket i bygdas liv. Slike 
enkeltopplysninger om gårder og personer er blitt trukket inn i den alminnelige 
fremstillingen for å utdype og fylle ut det bygdehistoriske helhetsbildet. Når det derfor 
gjelder gårds- og slektshistorie, må vi en gang for alle vise til forskjellige kapitler i verkets 
første bind. Ved å nytte registeret bak i første bind, er det lett å finne frem til de stedene der 
gårder og personer er nevnt. Det samme gjelder billedstoffet. Bilder av en rekke gårder er 
således tatt med i det første bindet. 
 
Gårdshistorien er ordnet etter den nå gjeldende matrikkel med særskilte avsnitt om 
«matrikkelgårdene». Alle skyldsatte eiendommer med nevneverdig jordbruk samt de 
plassene man kjenner til, er tatt med, mens rene boligbruk som regel bare er nevnt i spesielle 
forbindelser. Hva særlig slektssamfunnet angår, skal bemerkes at det i dag er svært få gamle 
slektsgårder tilbake i Strømm. Av denne grunn er — med Historiekomiteens samtykke — 
slektshistoriske opplysninger utenom det som er meddelt om de enkelte brukerne, i vesentlig 
grad blitt begrenset til å gjelde de gårdene som har vært i samme slekts eie i minst hundre år, 
men også for disses vedkommende bare i et visst omfang. Dog har man overalt søkt å få med 
mest mulig av enkeltheter som har tilknytning til gårdene. 
 
I 1938 ble der til gårdenes eiere (brukere) sendt trykte lister med en rekke spørsmål 
vedrørende gårdene og brukerne. Bare et fåtall av listene er blitt besvart. Det skyldes neppe 
manglende interesse for gårdshistorien, men snarere at det er et så forholdsvis stort antall av 
innflyttede brukere. Man kan naturligvis ikke vente at deres viten om gårdenes historie og de 
som tidligere har hatt dem, er så stor i sin alminnelighet. Denne antagelse bestyrkes av det 
faktum at de besvarelsene som er kommet inn, vesentlig skriver seg fra gårder som har vært i 
ætten i noe lengre tid. Mangelen på besvarelser har man søkt å bøte på ved samtaler med 
eldre bygdefolk, og for den seneste tiden hos vedkommende brukere, Disse eller tidligere 
eiere og andre, som har vært knyttet til gårdene, har også i stor utstrekning hatt anledning til 
se gjennom det som er skrevet om vedkommende gård. Men blant annet fordi besvarelser — 
mer eller mindre utførlige — bare foreligger for en del av de eldste gårdene, og fordi verken 
skriftlige eller muntlige kilder for øvrig gir like fyldige og brukbare opplysninger om alle 
gårdene, har det ikke vært mulig å gi de forskjellige eiendommene og brukerne en like jevn 
og like omfattende behandling. 
 
Om kildestoffet til gårdshistorien vises til fortegnelsen bak i boken. Oppgavene for de 
enkelte brukene om arealer dyrket jord, skog, fehold osv, nå for tiden er som regel gitt av 
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vedkommende eiere (brukere). Når det gjelder lignende oppgaver fra det «offisielle» 
jordbruksmaterialet fra eldre tid, er det grunn til å gjøre oppmerksom på at det har sine 
mangler. Et særlig misforhold er det mellom oppgavene over utsæd og avling l 1835 og 
1865. Det kommer sikkert for en stor del av at oppgavene fra 1835 er rent for lave — de er 
kjent for å være det. Fra 1865 foreligger to sett oppgaver, — de som ble gitt i forbindelse 
med folketellingen og matrikkelkommisjonens. De siste regnes for å ligge i laveste laget, når 
det gjelder både utsæd og avling, mens derimot arealsoppgavene ofte er mistenkelig høye. I 
tellingen 1865 er trolig foldmengden noe høy, neppe utsæden. For å gi rimeligere tall har 
man i nærværende verk brukt utsædstallene fra tellingen og foldmengden fra 
matrikkelkommisjonen. 
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SØNSTEBY 
Navnet ble på Røde-bokens tid omkring år 1400 skrevet Sundby, 1593 Sunsteby, 1634 
Sundeste Bye, 1669 Sønstebøe, 1682 Sønsteby. Sunnbyr, Sørgården synes å ha vært 
navnets eldste form, senere byttet om med Synztibyr, den sydligste gården i motsetning 
 

 
til Nordby, som betyr den nordligste. Begge hører til en navnegruppe som er yngre enn 
Nes, som ligger imellom dem. Sønsteby ligger sydligst i Nesbygda, like ved riksveien 
gjennom denne, innmarken i svakt kupert lende fra fjorden i øst og opp mot skogen i syd 
og vest og Engelands (Ødegårdens) innmark i nord. Sønstebys skog grenser til inn- 
marken og fjorden i øst, til Gjuve skog i sydvest og Engeland og Gjerrud skog i nord og 
vest. Sønsteby hører til de gårdene som ble lagt ned etter mannedauen, for først å komme 
i hevd igjen i siste halvdelen av i 1500-årene; fra 1593 er den atter med i skattelistene. I 
sin tid — før 1670 — ble også naboeiendommen Engeland brukt av Sønstebys 
oppsittere, og ble da kalt «Sønsteby ødegård». Nærmere om dette under Engeland. 
Gården var ett bruk like til 1859, da småbruket Leirvik ble fraskilt. 
 
MATRIKKELGÅRDEN SØNSTEBY. NR. 26 
Ødegård (fjerdedels gård) 1593 og senere. Gammel skyld 15 lp. salt, etter 1667 redusert 
til 12 lpd. korn, i 1723 foreslått satt ned med 1 lpd. — Skattet 1657 av 1 hest, 7 fe, 2 
sauer. — 1667: — Skog til noen bjelker og smålast, intet rydningsland, har humlehage; 
på gårdens grunn nylig tatt opp et snigfiske (laksefiske), men man kan ikke vite om det 
vil bestå. — 1723: Skog til gjerdefang og brenneved, havner hjemme, sandig og mager 
jord. — 1803: I hest, 5 fe, nødvendig skog og havn og et lite fiskeri. — 1819: I særdeles 
god drift, god havn og betydelig skog til salg, laksefiske, dog ikke betydelig. — 1865 
anslått til 120 mål åker og dyrket eng, fordelt på 2 bruk, 2 fiskegrunner, hvorav det ene 
ligget ubrukt i flere år, verdsatt til 80 dlr. 17 mål jord fraskilt eiendommen (Leirvik). — 
Noen år i 193o-årene drev Sønstebys eier, Ad. Nelson, laksefiske. 
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EIERE 
Ca. 1650 eides Sønsteby i sin helhet av en utenbygs bonde, Gutorm Lindnes i Lier, og 
tilhørte ham og hans etterkommere til omkr. 1680, da Christen Evensen Hannevik eide 
gården. Solgte til daværende bruker Torger Jørgensen på Sønsteby, som således ble 
selveiergods på et tidligere tidspunkt enn Strømmgårder flest. 
 
BRUKERE 
Oluf var bruker fra senest 1593 til ca. 1615, da Nils hadde overtatt. 1645 var Gunder 
Sørensen bruker, svarte da koppskatt for seg, sin kone og tjenestepike, hadde 1666 ingen 
familie på gården, bare tjenestegutt; brukte gården til ca. 1680. I 1682 kjøpte som alt 
nevnt, Torger Jørgensen, gården. Tinglyste 1685 kvittering «for alt hva Torger sin 
påboende gård Sønsteby til ham hadde pantsatt». Torger nevnes 1692 som lagrettemann 
og kirkeverge. At han også var hjelpsom av seg viser et trekk fra 1696: Torgers bror, 
Søren Helgerud, hadde en sønn Peder som hadde forvoldt «en skadelig ildebrann» i 
skogen til Ole Hannevig. Denne krevde erstatning. Søren og Torger bad Ole om forlik. 
Denne forlangte 100 dir., men de enedes om 50 som senere «etter godtfolks forbønn» ble 
redusert til 40 dlr., som Torger påtok seg å betale. 1715 døde Torgers kone og 1718 døde 
Torger uten barn, og nå ble det en urolig tid på Sønsteby med hurtig skiftende eiere. 
Broren Søren på Helgerud solgte straks gården til kapteinløytnant Even Friderichsen i 
Svelvik. Videre 1720 til Peder Hansen. 1722 for 300 dlr, til Mads Engebretsen fra 
Grimsrud i Røyken. 1736 til Truls Larsen Helgerud, som på vegne av sin hustru Gunhild 
Jørgensdtr. hadde «påtalt» odelløsningsretten til Sønsteby: salget skjedde for å avverge 
prosess og omkostninger. Truls solgte straks videre for 500 dlr, til Paul Olsen fra 
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Bekkevar i Sande. Solgte allerede året etter for samme beløp til Broder Nilsen på Nes 
øvre. 1761 bygslet denne gården bort til sønnen Jørgen Brodersen, men året etter ble den 
ved «oppgivelsesskifte» overtatt av Broder Nilsens svigersønner, Hans Tollefsen 
Jordbræk og Hans Jacobsen i Skoger. Disse solgte straks til svogeren Jørgen Brodersen. 
Han døde 1780 «ved ulykkelig hendelse», heter det, og da enken såvel som andre 
tilstedeværende erklærte «at denne gård meget er forbedret såvel i henseende til huser 
som jordvei», så lot skifteforvalteren nå gården taksere for 600 dlr. Videre opplyses at 
Jørgen Brodersen i årene 1775-80 hadde brukt en del av Bakke i Skoger. Boets netto hele 
1367 dlr. Enken, Kirstine Jonsdtr., overtok bruket i Bakke og ble senere g. m. Lars 
Jonsen. Jørgen Brodersens eldste sønn, Broder Jørgensen, var 10 år ved farens død. 
Overtok farsgården da han ble voksen og innløste 1794 sine søsken, som var Jon, Anne 
Dorthea og Randi Gorine. Broder ble g. m. Ragnhild Johannesdtr. Han eide fra ca. 1803 
også Hannevik lille, som han 1823 solgte til sønnen, Jørgen Brodersen. Denne døde 
1829, 33 år, og Broder Jørgensen døde 1832, 62 år. Enken tok 1833-34 obligasjon på til 
sammen 200 dlr. Solgte 1837 Sønsteby for 1000 dlr. til svigersønn Johan Andersen, født 
i Strømm. I hans tid ble gården delt. 
 
BRUK NR. 1. Johan Andersen var 1865 enkemann, 64 år. Leide bort rom til skolelærer 
Ole Hansen. En parsell, Leirvikstykket, var 1848 bygslet til tømmermann Knud 
Syvertsen fra Hallingdal for levetiden. Videre bodde på gårdens grunn en ugift 
jordarbeider og to enker. 1868 ble Sønsteby ved auksjon i Johan Andersens dødsbo for 
2536 dlr. solgt til agronom Theodor Schjøttelvig fra Hurum, f. 1844, g. m. Elevine 
Basberg, en sønn Truls og tre døtre. Drev gården lenger enn noen annen bruker vi 
kjenner, nærmere et halvt hundre år. Schjøttelvig døde 1917. Hadde året før solgt for 60 
000 kr. til Hans N. Ødegaard fra Lier. Solgte straks videre for 74 000 kr. til Hagbart 
Helgerud. 1917 for 94 000 kr. til disponent ved Sve1vil Papirfabrikk Adolf Nelson, f. i 
Drammen 1874, g. m. Marthe Smith. Lot bygge nye hus på eiendommen og flyttet dit fra 
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Svelvik. Anla en større frukthage. Nelson døde 1949 og fru Nelson 1947. Gården ble 
overtatt av sønnen Finn Nelson, som i lengre tid hadde vært bestyrer for faren, f. 1912, g. 
m. Aase Dønnestad. Finn Nelson har kjøpt til parsellene Engen og Nordbakken av Nes 
øvre, g. nr. 30, til sammen mål, skog 60 mål. Kjøpte 1932 av Jonn Nilsen Sagbukta av g. 
nr. 30 og Nordbyfossen av g. nr. 32, Nordby. Sønstebys dyrkede jord utgjør nå 150 mål, 
skog 1000 mål, annen utmark 10 mål, 3 hester, 25 okser, 2 griser, 15 høns, omkring 2000 
frukttrær. Ad. Nelson begynte1922 fabrikasjon av treplugg til emballasje i 
papirindustrien. Fabrikasjonen har økt jevnt og sikkret, og det vesentligste som blir hogd 
i gårdens skog, blir foreldet til treplugg. Bedriften heter nå Sønsteby Trepluggfabrikk, 
Finn Nelson. Det er bare tre slike fabrikker i landet.  
 
 
BRUK NR. 2, 3, Leirvik. I 1859 solgte Johan Andersen for 300 dlr, den sydligste delen 
av Sønsteby, kalt Leirvik, ca. 17 mål, til snekker Andreas Finsen fra Strømm (br. nr. 2) 
1885 kjøpte han for 800 kr. til et stykke (br. nr. 3). 1908 solgte sønnen Fredrik Finsen og 
hustruen Torine bruket for 3000 kr. til eldste sønn, Jørgen Finsen. 1911 for 4000 kr. til 
Hans Bertrand Mathiesen fra Svelvik. 1920 for 17 500 kr. til båtbygger Mikal Danielsen 
fra Nordland. auksjonsskjøte for 10 500 kr. til Norman Kristiansen og Gunhild Aasheim. 
1935 fra Norman Kristiansen til Gunhild Aasheim på selgerens part for 3000 kr. Dyrket 
jord ca. 30 mål, skog ca. 30 mål. Dyreholdet opphørte 1950. 
 
HUSMENN 
Egentlige husmenn er ikke nevnt under Sønsteby, men folketellingen 1865 nevner 
tømmermann Knud Syversen fra Hallingdal, som hadde bygslet et stykke og hadde to 
kuer m. v. 
 
 
 
ENGELAND 
Dette er en liten gård, hvis dyrkede mark strekker seg fra riksveien vestover til Giruds 
mark, både mot Sønsteby og Nes i nord markeres grensen av bekker. Skogen ligger 
vestover mellom Girud og Sønsteby skog. 
Eiendommen har i nyere tid også vært kalt ødegården, dette navnet er i den trykte 
matrikkel av 1888 anvendt som navn på bruket, mens gården fremdeles hette Engeland, 
som er det gamle navnet. 
Engeland trer først frem som særskilt matrikkulert eiendom midt i 1600 årene; den var 
lenge underbruk, plass, til nabogården Sønsteby og var en periode selveiergods, til den 
vesle gården fra ca. 1780 ble varig sådant. Da man forgjeves leter etter Engeland i 
skattelister og andre kilder før ca. 1650, er det sannsynlig at gården ikke er ryddet og 
kommet i hevd før en gang i hundreårets første halvdel, hvis den da ikke har vært 
tidligere dyrket mark som er blitt skilt ut fra en annen gård. 
 
MATRIKKELGÅRDEN ENGELAND NR.27 
Engeland nevnes som ødegård 1664 og senere. Gammel skyld 5 lpd. salt, senere 3 lpd. 
korn. I 1657 er brukeren ført opp i klassen «strandsittere, håndverksfolk og husmenn». 
Antagelig hørte han til den siste kategorien, og var husmann enten under Sønsteby eller 
Girud. Skattet det året av 1hest, 3 fe og 1 sau. — 1667 nevnes Engeland som plass under 
Girud, og dens dyrehold og utsæd er slått sammen med hovedbruket. — 1723 var den 
også under Girud, men utsæden er da for Engeland angitt til 1 1/4 tønne, høyavlingen til 2 
lass. — 1819: Utilstrekkelig havn og skog, var i god drift. — 1865 anslått til 36 mål åker 
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og dyrket eng, innhavn til 1½ ku samt noe havn i utmark og noe skog til husbruk, 
middels tungbrukt. 
 

 
 
 
EIERE OG BRUKERE 
Engeland eides 1675 av en utenbygds mann Erik Belling, en kjent og fremtredende 
kjøpmann på Bragernes. Han skjenket 1664 en gave til kirken i Strømm (bd. 1, s. 81). 
Bølling solgte 1703 Engeland til daværende bruker på Girud, Haagen Sørensen. I skjøtet 
blir det opplyst at den «odelseiende plass heter Engeland, mens den tilforn har vært kalt 
Synsteby ødegård», da den av Sønstebys oppsitter er brukt inntil den ble særskilt bygslet 
til en mann ved navn Elling, som har bodd og bygd der og satt opp et risegjerde et stykke 
langs bekken mellom Engeland og Sønsteby. For å holde kreaturene fra engen, var 
gjerdet satt tvers over bekken og inntil den alminnelige vei som gikk fra stranden opp til 
Gjerud. Mellom veien i nord og bekken i syd «er Engeland beliggende og strekker seg 
fra stranden opp ad udi vester, så langt som øverst på den lange, høye bakke, til de der 
stående store asketrær, som er dele mellom Engeland og Girud udi vester». Elling hadde 
betalt ½ mark i skatt, og de to følgende brukere, Lauritz Notler og etter ham Christen 
Arnesen, hadde likeledes betalt skatt med Sønsteby inntil år 1669. Etter Christens 
«avgang» i 1670 overlot Bølling bruken av Engeland til Søren Hansen på Girud for årlig 
leie og solgte, som nevnt, 1703 til dennes sønn Haagen Sørensen, kjøpesummen var 30 
dlr. På tinget like etter gjorde grevskapets amtsforvalter anmerkning om Bøllings «meget 
vidtløftige og ubeviselige forklaring», som så vidt den stred mot matrikkelen skulle være 
«ganske og aldeles uaktende og ikke bevirke noe rettstap for Hans høygrevelige 
excellense». Greven eide nemlig Girud på den tiden, og amtsforvalteren var åpenbart av 
den mening at Engeland var en del av Girud. Imidlertid må Erik Bøllings hjemmel til 
Engeland ha vært god nok, for salget ble stående ved makt. Haagen Sørensen tok obl. hos 
kapteinløytnant Even Friderichsen i Svelvik «med pant i plassen Engeland, som strekker 
seg med sine lutter og lunder opp imot min påboende gård Girud». På Engeland bodde da 
Peder Ingvaldsen. 1721 solgte Haagen Engeland til panthaveren. Det gjentas i skjøte at 
plassen før har vært brukt av Sønstebys oppsittere. På plassen bodde nå Oluf Amundsen. 
Den tilhørte deretter kapteinløytnant Friderichsen til dennes død 1730 og deretter 
arvingene hans. Ca. 1765 var Jørgen Bentsen Berger og Ole Andersen Kjegstad i Røyken 
blitt eiere. De solgte 1767 til Peder Haagensen på Girud, som straks solgte videre til Nils 
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Syvertsen på Tangen ved Drammen, men Peder kjøpte den likeså raskt tilbake, han måtte 
ha Engeland som tilfluktssted, da han var under odelssaksforfølgning av en eldre 
brorsønn om retten til Girud. Ved salg av denne gården 1775 forbeholdt Peder seg 
Engeland som sin egen eiendom samt «som eiendom å beholde av gården Giruds 
tilliggelser et stykke jord eller skog beliggende på søndre kant av gården, strekkende seg 
nedentil fra plassen Engeland ved en liten rinnende bekk oppover et lite stykke til Galte 
Rinden, som går til den søndre bråte, derfra til en bekk som rinder over søndre Braaten 
samt endelig og skogen fra søndre Bråten opp over åsen til en myr kaldet Åsmyren på 
nordre kanten, og derfra like til delet, hvor gården Diuve motstøter.» Årlig skulle Peder 
og senere eiere av Engeland erlegge i avgift eller som skattehjelp i dlr. 2 mark, «ti denne 
liten eiendom som er forbeholden består alene i en liten skog og en ferakst, så derpå ei 
kan underholdes noen familie, hvorfor det formentlig ei kan ha sted å la samme 
skyldsette.» — Ca. 1780 var Engeland overtatt av Auen Olsen Helgerud. 1784 tingsvitne 
om at Engelands kvernbruk hadde vært aldeles ødelagt i 6 år, «da både kvernhus og 
renner er aldeles borte», slik at eieren ikke hadde noe igjen for den avgiften som hvilte 
på kvernbruket. — 1785 inngikk Auen Olsen makeskifte med Nils Fredriksen Myre. 
Auen overtok dennes halvdel av Myre mot å få Engeland og et mellomlag på 450 dlr. 
Prisen for Engeland var 348 dlr. 1786 solgte Nils for 461 dlr, til Rasmus Jacobsen i 
Strømmen strandsted. 1799 solgte han og hans hustru Dorthe Rejersdtr. til Peter Colbjørn 
Michelsen, forvalter ved Schimmelmanns Glasverk på Hurum. Denne var som nevnt i 
bind 1 s. 147 den første mannen i vår bygd som vi vet om dyrket poteter. Han hadde 
straks han overtok i 1799 anlagt så vel potetåker som frukthage, men solgte året etter 
gården til Bent Andersen Selvig i Hurum. Denne eide Engeland l 1819, men må kort 
etter ha solgt til sin sambygding Nils Trulsen Schøttelvig som 1823 solgte for 1000 dlr, 
til Olaus og Jacob Andersen Nordby. De inngikk makeskifte med Jacob Andersen 
Nøsterud, som avstod 6 lpd. i Nøsterud mot Engeland og 900 dlr. i mellomlag. Ca. 1830 
var Engeland overtatt av Svelvikborgeren Nub Engebretsen. Ved skifteauksjon etter ham 
og hans kone en liten rinnende bekk oppover et lite stykke til Galte Rinden, som går til 
den søndre bråte, derfra til en bekk som rinder over søndre Braaten samt endelig og 
skogen fra søndre Bråten opp over åsen til en myr kaldet Åsmyren på nordre kanten, og 
derfra like til delet, hvor gården Diuve motstøter.» Årlig skulle Peder og senere eiere av 
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Engeland erlegge i avgift eller som skattehjelp i dir. 2 mark, «ti denne liten eiendom som 
er forbeholden består alene i en liten skog og en ferakst, så derpå ei kan underholdes 
noen familie, hvorfor det formentlig ei kan ha sted å la samme skyldsette.» — Ca. 1-780 
var Engeland overtatt av Auen Olsen Helgerud. 1784 tingsvitne om at Engelands 
kvernbruk hadde vært aldeles ødelagt i 6 år, «da både kvernhus og renner er aldeles 
borte», slik at eieren ikke hadde noe igjen for den avgiften som hvilte på kvernbruket. — 
1785 inngikk Auen Olsen makeskifte med Nils Fredriksen Myre. Auen overtok dennes 
halvdel av Myre mot å få Engeland og et mellomlag på 450 dir. Prisen for Engeland var 
348 dir. 1786 solgte Nils for 461 dlr, til Rasmus Jacobsen i Strømmen strandsted. 1799 
solgte han og hans hustru Dorthe Rejersdtr. til Peter Colbjørn Michelsen, forvalter ved 
Schimmelmanns Glasverk på Hurum. Denne var som nevnt i bind I s. 147 den første 
mannen i vår bygd som vi vet om dyrket poteter. Han hadde straks han overtok i 1799 
anlagt så vel potetåker som frukthage, men solgte året etter gården til Bent Andersen 
Selvig i Hurum. Denne eide Engeland l 1819, men må kort etter ha solgt til sin 
sambygding Nils Trulsen Schøttelvig som 1823 solgte for 1000 dlr, til Olaus og Jacob 
Andersen Nordby. De inngikk makeskifte med Jacob Andersen Nøsterud, som avstod 6 
lpd. i Nøsterud mot Engeland og 900 dir. i mellomlag. Ca. 1830 var Engeland overtatt av 
Svelvik-borgeren Nub Engebretsen. Ved skifteauksjon etter ham og hans kone 1836 ble 
Engeland for 610 dlr, overtatt av en av deres testamentariske arvinger, Anders Torgersen. 
Solgte straks for 700 dlr. til Mathias Jansen fra Hurum, og med ham ble det etter en 
menneskealder atter en selveier på gården. 1851 solgte Jansen for 920 dlr. til Ole Paulsen 
Gjerdal. Neste eier var Kristian Paulsen født i Hurum. Foruten han med kone og 5 barn 
bodde der i 1865 to familier til på Engeland, den svenske skredderen Oluf Jansen og 
matrosen Hans Johansen fra Lier, som også var huseier der. — 1892 solgte Kristian 
Paulsen en parsell Fjeldheim til sønn Orvald Kristiansen (bruk nr. 2). 1899 ble tinglyst 
erklæring om at oppsitterne på Engeland skal holde vedlike et veistykke med grøfter fra 
hovedveien og opp til Girud. 1910 overtok Orvald Kristiansen er parsell til (bruk nr. 3), 
og Olaus Gulliksen overtok en annen Fjeldhøy (bruk nr. 4). Samtidig ble det som var 
tilbake av gården solgt til svigersønn Kristian Hansen, senere mangeårig veivokter i 
Nesbygda, født 1871 Hurum, g. m. Cecilie Kristiansen. 1942 solgte han for 14 000 kr. og 
husvære til sønn Ingolf Hansen, f. 1899. 
Dyrket jord 30 mål, skog 150 mål, i hest, 2 kuer, en del ungfe. Noe fruktdyrking. 
 
 
 
 
GIRUD 
Navnet ble 1604 skrevet Giersrudt, 1661 Gierrud, 1667 Girud, som er brukt i alle senere 
matrikler, i nyere tid er navnet alminnelig blitt skrevet Gjerud eller Gjerrud. Navnet 
skriver seg antagelig fra mannsnavnet Geiri. Rud betyr som kjent ganske enkelt rydning 
og Girud er den første av de fire rud-gårdene vi treffer på i Nesbygda. De hører til den 
yngste navnegruppen blant gårdsnavnene og skriver seg fra middelalderens 
rydningsperiode. 
Girud grenser mot Engeland (ødegården) i syd og øst, i nord til bekken som danner 
grensen mot Nes. Innmarken ligger på sandblandet leirjord opp under åsen i vest i til dels 
småkupert lende. Gårdens skog strekker seg vestover inn til Ebbestadvannet og ligger for 
en mindre del på vestsiden av dette. Søndre delen av skogen er i sin tid fraskilt og 
tilhører Engeland. I gammel tid hadde Nes nedre, Furu og Girud skog i sameie, men i 
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1724 ble den delt mellom gårdene, da oppsitterne ikke lenger kunne enes om å ha den 
sammen. Tinglest delingsdokument av 11. juli samme år bestemmer om delingen: 
«Først mellom nedre Næss og Furue, som følger fra Mastedalens bunn etter store veien 
til en røys i Hestebråten, litt ned igjen til en sten udi Stutedalen kallet, og derpå like i 
bunnen en sten som peker til en røys opp på åsen, og derfra til en furu ved Nordby- 
skogen, oven for Kringlemyren ved Livhesten kallet, og blir så Furues eiendeler på 
nordre siden og nedre Næss på søndre siden etter forskrevne dele.  — I mellom nedre 
Næss og Gierud er delet og skillemerket alt sør til en vassvei, eller opp til bekken ved 
løpet og så følger samme bekk til en myr, som går hen til Eeg skogen og nedre Næsses 
eiendeler hen til Kieldås eiendelers skog, hen til Nordbyes skogs eiendeler og så følger 
da nedre Næsses og Nordbyes skog hen til en furu med kors udi ved Livhesten, ovenfor 
Kringlemyren kallet; tillikemed skal øvre Næss og ha sin fedrift og havn i disse 
innmeldte gårdes skoger som tilforn været har, uten påanke. . 
Girud hører liksom nabogårdene Gjuve og Sønsteby til de gårdene som ble lagt ned etter 
mannedauen og først kom i hevd igjen i siste halvdelen av 1500- årene. Men bortsett fra 
at Girud nevnes en enkelt gang som ødegård (1604), treffer vi ikke på den noe sted før i 
Landkommisjonens protokoll av 1661. Forklaringen kan være at gården etter 
mannedauen er kommet under nabogården Nes, og at den deretter lenge ble regnet for å 
være en del av Nes, den søndre delen. Skattelister 1578 og 1600 nevner «Nes søndre» 
med en skyld av 1 skd. salt, som er nøyaktig det samme som Girud opptrer med et par 
mannsaldre senere. Dessuten nevnes «Nes middelgård», dvs, den mellomste gården; 
begge var gamle klostergods under Hovedøen kloster. Til disse gårdene kom Nes øvre, 
altså tre i alt. Dette stemmer med at tre Nesbønder, Tollef, Jon og Bård Nes, er skattelagt 
Og da det tidligere, ca. 1560, ikke er nevnt mer enn to brukere av Nes, må Girud være 
tatt opp en gang i 1560-70-årene. Giruds gamle innfiltring i Nes fremgår for øvrig tydelig 
av Landkommisjonens anførsel i 1661, der gården betegnes «Girud eller Nes», samtidig 
som de egentlige Nes-gårdene er nevnt ved sine rette navn, Nes nedre og Nes øvre. 
Endelig kommer det gamle fellesskapet frem i en soldatrulle for 1669, der brukeren 
kalles «Ole Girud og Nes». Girud ble delt i to i 1811. 
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MATRIKKELGÅRDEN GIRUD, NR.28 
1661 er «Girud eller Nes» ført opp som fullgård med skyld i skpd. salt, mens Nes nedre 
hadde en skyld av 1½ skpd. og Nes øvre bare 12 lpd. Etter matrikkelen 1667 ble Girud 
redusert til halvgård med skyld 1 lpd. korn. Den hadde da skog til noen bjelker og 
smålast, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. — 1723: Skog til husfornødenhet 
og noen smålast, fehavn hjemme, middelmådig jordart, til dels våtlendt og mislig til 
korn. — 1803: 2 hester, 5 fe, nødvendig skog og havn. — 1819: Søndre delen i tålelig 
drift, god havn og av skog en del til salg. Nordre delen det samme med den forskjell at 
den vanskelig får modning; kjølig jord. 1865 anslått til 136 mål og dyrket eng, delt på to 
bruk. 
 

 
 
EIERE 
Nes søndre, der som før nevnt helt eller delvis må være identisk med Girud, var i likhet 
med Nes nedre gammelt klostergods som noen år før reformasjonen i 1532 kom på 
Kongens hender. Eides i likhet med Nes nedre i 1640-årene en tid av Norges stattholder, 
Hannibal Sehested. Landkommisjonen 1661 anfører at Sehested da hadde gitt disse 
gårdene tilbake til Kronen mot å få Bastø i Borre i vederlag. Senere var Girud med i den 
gårdsmassen som Kongen 1678 overdrog til greven av Jarlsberg. Av de Strømmgårdene 
greven eide, var Girud den første han solgte fra seg. Det skjedde i året 1723 og kjøper 
var Broder Nilsen på Solum i Skoger. Senere har gården vært selveiergods. 
 
BRUKERE 
Den første brukeren på Girud som vi med sikkerhet vet navnet på var Ole Olsen, som 
nevnes i 1661, ved folketellingen 1666 anføres han fremdeles som bruker av gården i en 
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alder av 102 år. Halve gården ble dog brukt av en medbruker, Søren Hågensen, som 
«bare» var 30 år. Noe senere var Søren enebruker samtidig som han brukte, og senere 
overtok, Engeland. Skifte etter ham 1699, boets netto 36 dlr. Gården ble overtatt av 
eldste sønn Hågen Sørensen. I 1723 ble Girud som alt nevnt solgt av greven til Broder 
Nilsen i Skoger, men Hågen protesterte som leilending på Girud mot salget hvoretter 
Broder Nilsen straks solgte videre til ham for det samme han hadde gitt greven, 230 dlr. 
Hågen døde 1728. Hans eldste sønn var Søren Hågensen, som ikke overtok Girud, men 
Engeland og døde der. Hans sønn, Haagen Sørensen, reiste i 1767 odelskrav om Girud 
mot farbroren Peder Haagensen, som i mellomtiden hadde overtatt gården. Saken ble 
forlikt året etter. Haagen Sørensen fikk skjøte på en plass under Girud, Plassen kalt, 
nordvest for gårdens hus med jordvei. Peder hadde her på egen bekostning bygd seks-
laftet fremhus og fjøs med 4 båser, stall med 2 spilltaug og låve. Til plassen skulle høre 
fri havn og utmark for en hest og for så mange kreaturer som plassen kunne fø. Haagen 
skulle betale årlig avgift 11/2 dlr, og arbeide hos farbroren 4 dager hver vår, ved rydning 
6 dager, i slåttetiden 10 dager og i treskingen om høsten 6 dager, altså et regulært 
husmannsforhold med unntagelse av at husmannen eide plassen. — Girud ble samtidig 
taksert for 800 dlr., og i 1775 solgte Peder Haagensen for dette beløpet til Ole Michelsen 
Ebbestad, men selgeren forbeholdt for seg selv som eiendom plassen Engeland og et 
stykke jord eller skog av Girud, «beliggende på søndre kant av gården, strekkende seg 
neden til fra plassen Engeland ved en liten rinnende bekk oppover et lite stykke til 
Galterinnen, som går til den søndre bråte, derfra til en bekk som rinner over søndre 
bråten, videre opp over åsen til en myr kallet Åsmyren på nordre kanten og derfra like til 
delet hvor gården Diuve motstøter.» Der skulle svares årlig avgift av 1 dlr. 2 mark til 
Giruds eiere. — Ole Michelsen solgte allerede 1782 for 690 dlr, til Ole Sørensen fra 
Trogstad i Sande. 1789 solgte Haagen Sørensen jordstykket plassen for 150 dlr. til Ole 
Sørensen, men han ble fortsatt boende på Girud og var i 1801 oppført som husmann der 
uten jord. Samtidig nevnes en annen husmann på Girud, Svend Gulbrandsen, også uten 
jord. 1790 skifte etter Ole Sørensen, hvis bo viste en netto av 423 dlr., etterlot seg enke, 
Helvig Matiasdtr. og to sønner, Mathias og Jon Olsen. Enken giftet seg med Jørgen 
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Trulsen Eik. Denne solgte 1811 halve gården til stesønn Mathias Olsen og i 1815 den 
andre halvdelen til stesønn Jon Olsen. Dermed var Girud varig delt. 
  
BRUK NR. 1. Jon Olsen, som overtok søndre delen, døde 1860 og enken Marthe Girud 
solgte 1865 bruket for 2000 dlr, pluss føderåd til svigersønnene Johan Knudsen, f. i 
Strømm, og Peder Olsen, f. i Sverige. Samme år delte disse eiendommen i to like store 
deler. Johans del fikk bruk nr. 2. Ved delingen ble tatt forbehold om at eierne har fri vei 
over hverandres eiendommer. 1896 solgte Peder Olsen for 6000 kr. til sønn, skipper 
Marcelius Pedersen. Denne forliste på sin første reise som skipper på en Sveivikskute i 
januar 1899, hvor alle mann omkom. Enken Rønnaug f. Simensen drev bruket til 1922, 
og deretter i fellesskap av de to barna, Rudolf Mejnert og Sigrid Målfrid Gjerrud. Etter 
brorens død 1947 har sistnevnte bruket alene, men dyreholdet er foreløpig innstilt og 
innmarken leid bort. På bruket ble like til siste verdenskrig vanligvis fødd 1 hest, 5 kuer 
og en del ungdyr. — Dyrket jord ca. 40 mål, skog ca. 300 mål. 
 
BRUK NR. 2. 1879 fikk Johan Knudsens enke, Olise Henrikke Knudsen, hjemmelsbrev 
på dette bruket. Giftet seg 1881 med Andreas Jessesen Østby. 1879 solgte denne for 
3200 kr. til skipper Orvald Conrad Pedersen, eldste sønn av Peder Olsen på bruk nr. 1, f. 
1852, g. m. Hanna Regine Olsen på nordre delen av Girud. Orvald Pedersen døde 1928 
og etterlot seg som eneste arving datteren Ragnhild Othilie, g. m. Aksel Grepperud fra 
Høland. 1933 ble bruket ved auksjonen solgt til Hans Pedersen fra Svelvik. I 1943 
krevde Ragnhild Grepperud gården tilbake i henhold til odelsloven, og ved Høyesteretts 
dom 1948 ble hun tilkjent eiendommen på grunn av formelle feil som var begått ved 
Hans Pedersens overtagelse, og fikk 1949 auksjonsskjøte på den for 24 000 kr. 
Dyrket jord ca. 40 mål, skog ca. 300 mål, 1 hest, 4 kuer, 3—4 ungdyr, 2 griser og en del 
høns. 
 
BRUK NR. 3. I 1846 solgte Mathias Olsen for 582 dlr, sin nordre del av Girud til Ole 
Olsen. 1877 for 2800 kr. til sønn, Martin Olsen. Veivedlikeholdsplikt bestemt ved 
forretning 26. april 1899. 1920 fra Martin Olsens enke, Hilda Olsen, for 25 000 kr. til 
sønn, Amos Gjerrud. 1924 for 42 000 kr. til Fredrik Hallingstad. 1925 til Karl L. Lien. 
1926 for 20 000 kr. til S. Sander. 1932 ved auksjon for 21 000 kr. til Sevat Laag. 1942 
for 24 000 kr. til Borghild Borgenhaug, g. m. Borger Borgenhaug. 
Dyrket jord 60 mål, skog ca. 450 mål, 1 hest, 12 kuer, 10—12 ungdyr, 3 griser, 200 høns. 
 
BRUK NR. 4. Er en parsell Vold som Amos Gjerrud holdt tilbake ved salget 1924. Solgt 
for 4000 kr. til Esther Gjerrud. 
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NES    
Navnet ble i 1578 og 1593 skrevet Nes, 1615 Nees, 1645 og 1667 Næs, 1723 Næss. 
Nåværende offisielle skrivemåte Nes. Som usammensatt naturnavn hører navnet i likhet 
med nabogården Furu’s til de eldste gårdsnavnene i bygda, en navneklasse som 
vitenskapen mener har vært til alt i førkristelig tid. Det nesset som navnet trolig skriver 
seg fra, er vel Rogneberget med Saltbuvollen som stikker ut i fjorden fra bergets fot. Nes 
har også gitt navnet til hele den nordre delen av herredet — Nesbygda. 
Nes’ innmark strekker seg fra bukten ved Hella i et sammenhengende ganske bredt belte 
i jevnt stigende lende og går vestover på sydsiden av Furus mark, mellom denne og 
Girud, hvor Girud-bekken danner naturlig skille i syd. Den samlede strekning fra fjorden 
til skogen er ca. 1 km i lengde. Jordsmonnet består hovedsakelig av sandblandet leirjord. 
Nes grenser til Engeland og Girud i syd, til Furu i vest og Nordby i nord. 1932 utskifting 
av innmark mellom Nes øvre og nedre og Furu, 1942 mellom nedre og Furu. 
Nes nedre, Furu og Girud hadde i gammel tid skog i felleskap, men dette ble opphevd 
ved delingsdokument av 11. juli i 1724 (se nærmere under Girud). Nes’ skog strekker seg 
fra innmarken i vest og til sognedelet i et sammenhengende areal; grenser mot Girud og 
Eik i syd og i nord til Nordby og Furu skog. 
Etter alt å dømme er Nes og den umiddelbare fortsettelse i Furu, blant de gårdene som 
først er blitt ryddet i Nesbygda og i herredet i det hele tatt. Nabogårdene Sønsteby i syd 
og Nordby i nord antas, som nevnt i bd. I S. 42, være deler av en større hovedgård, 
rimeligvis Nes. 
Nes er tidlig — før år 1558 — blitt delt i nedre og øvre. Som nevnt i forbindelse med 
Girud er i jordeboken 1577-78 anført «Nes søndre» og «Nes middelgård», dvs, den 
mellomste gården. Nes øvre skulle altså være den tredje. Imidlertid er det meget som 
tyder på at Girud en tid er blitt brukt sammen med en del av Nes. Ved matrikuleringen 
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1667 trer Girud frem som en selvstendig gård og 
dessuten de to Nesgårdene, nedre og øvre. Den 
første er i ting- og pantebøker 1686, 1693, 1728 
kalt «Store Nes». 
 
MATRIKKELGÅRDEN NES  
NEDRE, NR.29 
Fullgård 1500-tallet med skyld 1 1/2 skpd. salt, i 
1667 redusert til tredingsgård med skyld, 1 skpd. 
4 lpd. korn. — 1667: Skog til bjelker og smålast, 
noe rydningsland «til engen at forbedre» som 
besidderen er pålagt, dessuten pålagt å plante 
humlehage. — 1723: Skog til husbruk, havn i 
gårdens hjemrakst, jordarten måtelig, tung- 
vunnen og sandig. Skylden foreslått satt opp 
med 4 lpd. — 1803: 2 hester, 9-10 fe, nødvendig 
skog og havn. — 1819: Har litt rydningsjord, 
god havn og av skog betydelig til salg, lettvint 
drift. — 1865 anslått til 233 mål åker og dyrket 

                     eng, delt på to bruk. 
EIERE 
Gammelt klostergods, i alle fall delvis, under Hovedøen kloster. Gården var i likhet med 
Girud en tid 1640-årene på stattholder Hannibal Sehesteds hånd, men han gav den tilbake 
til Kronen mot vederlag. Ca. 1650 eide Nils Hansen, lagmann i Christiania, størsteparten 
av gården, 1skpd. og denne var 1650 overtatt av Bent Helgerud i Lier. deretter av Lars 
Helgerud, mens en annen Liung, Amund Erichsen Gilhus, hadde den 1675, og han solgte 
1686 til daværende bruker av Nes nedre, Knut Guttormsen. Kongens part i gården, 1/2 
skpd., gikk 1678 over til greven av Jarlsberg som 1733 solgte parten til daværende 
bruker. Dermed var Nes nedre i sin helhet blitt selveiergods. 

 
BRUKERE 
Hvem som brukte Nes nedre, vet 
vi ikke med sikkerhet før ca. 
1650 da Ole Paulsen Nes, f. ca. 
1615, var bruker. Han nevnes 
siste gang 1675. Hadde 1665 en 
sønn Nils Olsen og en stesønn, 
rytter Amund Haagensen (gården 
var dragonkvarter), men ingen av 
disse opptrer som brukere. 
Nestemann var Guttorm, og det 
var hans sønn, Knut Guttormsen, 
der som alt nevnt kjøpte 
størsteparten av gården, 16 lpd. 
av dens utenbygds eier, Amund 
Erichsen Gilhus i Lier, som fikk 

pantebrev i gården på 72 dlr. Resten 8 lpd. eide greven. Knut Nes var g. m. Anne 
Torsdtr., datter av T. Jonsen og Marte Iversdtr. Knem mellom og søster av Kari Torsdtr. 
Tømmerås øvre. Knut, som var bror av Mari Guttormsdtr. Furu, døde i 1702, og 
svigersønnen Syver Hansen, g. m. datteren Ingeborg, overtok gården. Det var han som  
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kjøpte grevens part i gården og var dermed eier av hele Nes nedre. Han flyttet imidlertid 
til Heggen (Heggum) søndre i Røyken og solgte 1728 Nes nedre til røykenbøringen Hans 
Pettersen Heggen for 600 dlr., 400 dlr, i klingende mynt og 200 dlr. «for Hans Pettersens 
avståelsesrett som han har til sin parts bruk i Heggen gård». Hans Pettersen tok 
obligasjon hos Anneken Gilhus på 230 dlr. Heller ikke han ble lenge på Nes; solgte 1733 
for 920 dlr, til Ole Engebretsen, og hans etterkommende er på Nes nedre den dag i dag. 
Ole døde 1740, 59 år, og enken, Maren Olsdtr. giftet seg 1742 med Jon Andersen 
Tømmerås. To sønner i første ekteskap: Engebret Olsen, f. 1733 og Ole f. 1740. I annet 
ekteskap en sønn som vokste opp: Lars Jonsen. Jon Andersen og stesønnen Engebret 
Olsen overtok hver sin halve del av gården, og ved skifte etter Jon 1762 opplyses at 
begge hadde betalt 50 dlr, i løsningsrett for hver sin halve del av gården, men Engebret 
var ennå ikke meddelt skjøte. Netto i boet var 669 dlr. I 1799 overtok Engebret for 870 
dlr, morens og øvrige arvingers deler og var dermed eier av hele Nes nedre. Han var g. 

m. Tolline Olsdtr. Barn: 
Ole, Hans, Olaus, 
Karine, Ellen Marie. 
Engebret Olsen satt med 
hele gården til 1803, da 
han for 800 dlr. overlot 
halvparten til 
eldste sønn, Ole 
Engebrelsen, født 1781. 
Handelen omfattet «så 
vel halve huser som den 
halve del av gårdens 
tilliggende skog, samt 
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det øvre jorde og åker og eng og den nedre plass, 
likeså også det halve av fiskevanns rettighet, 
havnegang og kvernfoss. . . dog er vi således forente 
at jeg forbeholder meg bruket av denne nå solgte 
halve del så lenge jeg finner for godt og mine krefter 
dette tillater.» Engebret Olsen døde 1809, og 
hustruen, Tolline Olsdtr. tok opphold hos sønnen etter 
denne kontrakten: 1) Skal hun ha fritt hus, nemlig den 
lille stue på den søndre side av svalgangen, samt fri 
adgang til så vel kjøkkenet som bryggerhuset, liksom 
den årlig utfordrende brenneved, tørrhoggen, 
hjemkjørt og i hennes værelse innbrakt. 2) Føs for 
henne 2 kjør og 2 sauer jevnsides godt med gårdens 
egne kreaturer, samt røktes og tilsees liksom disse— 
men skulle en av disse kreaturer formedelst alderdom 
eller ulykkelig hendelse komme tilskade, så de ikke 
lenger var meg tjenlige, da forskaffes meg i en av 
disses sted et godt og forsvarlig kreatur. 3) Skal hun 
ha 2 tønner havre, 1 tønne hvete, 1 tønne torebygg, 
1/2 tønne rug, 1/4 tønne hele bygg-gryn, 1 skjeppe 
hvite erter, 3/4 tønne malt, 1/2 tønne salt, 2 
bismerpund. ren heklet lin, 4 bismerpund. flesk, 4 

bpnd. av bakfjerdings kjøtt og 10 — skriver ti — riksdaler til fornødne håndpenger samt 
2 par nye sko og de gamle repareres. — Kornet tørres og formales, samt bringes til og fra 
kvernen uten minste utgift for henne.) Fri hest til og fra kirken, samt andre fornødne 
reiser med den etter årets tid utfordrende ekvipasje, liksom hun besørges fritt vannverts 
hvor hun vil hen og 5) Skal hun ha fri oppvartning og tilsyn så vel i sunnhets som 
fornemmelig i sykdoms tilfelle. — Forstående livøre skal bestandig hefte og hvile på 
gården nedre Næs, så lenge min kjære moder lever, hvem der enn måtte bli eier av 
samme. Hva min mor måtte etterlate seg, det være av hva navn nevnes kan — løst og fast 
tilfaller alene meg — mot at jeg anstendig begraver henne, uten minste utgift for mine 
søsken.» — Ole Engebretsen var første gang g. m. Kirstine Helene Andersdtr., d. 1828, 
33 år. Barn: Anders, f. 1817, Jørgen, f. 1823, Karen Talette, f. 1818. Ved samfrendeskifte 
etter Kirstine 1832 ble hele Nes nedre taksert for 2400 dlr., løsøre og kreaturer for 250 
dlr., 1 aksjebrev i Norges Bank for 50 dlr. samt obligasjon i Olaus Nøsteruds bo 200 dlr. 
med 3-dje prioritet i gården Nøsterud. Boets netto var hele 1187 dlr. — Ole Engebretsen 
ble annen gang, i 1833, g. m. Ingeborg Larsdtr. Knem søndre, og 1834 kjøpte han denne 
gården av svigerfaren for 800 dlr. Samtidig satt han med hele Nes nedre til 1844, da 
gården ble varig delt. Delingsforretning holdt i. okt. etter forlangende av Ole 
Engebretsen og sønnen Anders Olsen. Av delebrevet hitsettes: 1 Innmarken: Det nedre 
jorde. Her begynner delet ved en grind syd for uthusene og følger den nordre side av 
veien nedover til Saltbuvoldleet, herved fremkommer den nordre og søndre del. 
Den nordre del tilfaller Ole Engebretsen og den søndre del Anders Olsen hvorhos 
bemerkes, at plassen Haagensbraaten, således som den nå er begrenset, skal uaktet den er 
beliggende på den søndre side av den anførte delelinje, allikevel tilfalle Ole Engebretsens 
del. Det øvre jorde; her begynner delet ved en stenstolpe hvorpå er innhugget 1821, går 
derfra etter oppsatte peler vestover hvor det ender ved asketre ved delegjerdet mot Furu. 
— Den søndre del av dette gjerde tilfaller Ole Engebretsen og den nordre Anders Olsen. 
Akerskiftene kallet beliggende nedenfor plassen er delt etter oppsatt gjerde, således at 
Anders Olsen tillegges den nedre del og Ole Engebretsen den øvre del. — Av 
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husmannsplassene tillegges Ole Engebretsen Johnsbraaten 
og Anders Olsen Pladsen kallet.—Jordeiendommen 
Mastedahlen og Vestbraatene samt inngjerdingene, deles 
således: Delet begynner ved en sten ved Mastedahlleet, 
går derfra etter et oppsatt gjerde og derfra på østre side av 
en stubbehole samt derfra rett vest til Løpbækken, herved 
fremkommer den nordre og søndre del. — Den nordre del 
tillegges Ole Engebretsen og den søndre del Anders 
Olsen. 2. Haven deles etter oppsatte peler fra enden på det 
øvre stengjerde, og nedover til hjørnet på det nedre 
gjerde. Den søndre del tilfaller Ole Engebretsen og den 
nordre Anders Olsen, likeledes deles blomsterhagen 
ovenfor stengjerdet. 3. Husene deles således a) 
Hovedbygningen, derav tildeles Anders Olsen den søndre 
del nemlig etter midten av gangen, og den nordre del 
tillikemed bryggerhuset, drengestuen og skjulet ved 
bryggerhusveggen tildeles Ole Engebretsen. Det 
bemerkes at da den søndre del av bygningen i nederste 
etasje er bygget hen mot midten av gangen som 
forbeholdes Anders Olsen benyttelse av gangen felles 
med den annen halvgårdseier. — Videre bemerkes at 
redskapsskjulet tilfaller Anders Olsen med unntagelse av 
tomten der tilhører Ole Engebretsen. b) Uthusene deles 
således at den hele låve og lade samt stallen og svine- 
samt sauehuset tillegges Ole Engebretsen og det vestre 
lade og fehuset med forrum tillegges Anders Olsens del, 
hvorhos bemerkes at Anders Olsen tillegges et lite stykke 
jord fra den vestre ende av sauehuset og til veien. 
Stolpeboden brukes felles så vel som de udelte gårdsrum. 
— Springvannet så vel i fehuset som gården brukes felles, 
likeledes brukes potetkjelleren felles. Videre bemerkes at 
sauvetra også brukes felles. — 4. Skogen, her begynner 
delet ved Ringen og følger Grubeveien i vestlig retning 
etter blinkede og korsede trær til Gruben, derfra i samme 
strekning etter blinkede og korsede trær til Næssetervannet og derfra etter 
Setervannsbekken like til delet mellom Furu, hvilket skogstykke der er det nordre og 
nedre. tillegges Ole Engebretsen, likeså tillegges denne det vestre skogstykke der er 
beliggende på vestre side av Kringbækken og ender ved sognedelet, hvorimot den øvrige 
del av skogen tillegges Anders Olsen.» 
 
BRUK NR. 1. Denne halvdelen solgte Ole Engebretsen 1851 for 1600 dlr, til sønnen 
Jørgen Olsen. Han døde ugift, og 1865 ble gården overdratt for 3000 kr. til brorsønn Ole 
Andersen på Nes øvre, g. m. Matea Larsdtr. fra Røyken. Barn: Anders, Lars, Jørga, 
Oskar, Tora. Enken drev gården etter mannens død til eldste sønnen, Anders Olsen 
overtok i 1900. Solgte 1904 til Vig og Aaeng, som hadde gården til Anders Olsens 
brødre Lars og Oskar Olsen overtok den. 1923 fikk Lars auksjonsskjøte på gården for 25 
152 kr. Hadde ingen barn, og solgte 1936 for 26 000 kr. pluss livøre til brorsønnen Olaf 
A. Næss, eldste sønn av før nevnte Anders Olsen og hustru Elise, f. 1900, g. m. Julie 
Olafsen fra Svelvik. Dyrket jord ca. 80 mål, skog 1000 mål, 2 hester, 6—7 kuer, 4—5 
ungfe, 2 griser, en del høns. Frukt- og bærdyrking. 
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BRUK NR. 2. Denne delen av Nes nedre solgte Ole Engebretsen 1844 for 1600 dlr. til 
eldste sønn, Anders Olsen, f. 1814, g. m. Hanna Birgitte Larsdtr. Knem søndre. Barn: 
Lauritz Martinius, Mikal, Justavus, Kirstine og en pleiedatter, Anne Eriksdtr. f. i Sande. 
1874 solgte Anders Olsens enke for 3000 dlr, til sønnene Lauritz Martinius Andersen, f. 
1848 og Mikal Andersen, f. 1849. Brødrene drev hjulmakervirksomhet på gården, og 
Mikal, som 1893 solgte sin halvpart i bruket for 5000 kr. til Martinius, drog sammen med 

broren Justavus til Trondheim, hvor 
de drev en vogn- og redskapsfabrikk 
og hvor de begge døde. — Martinius 
A. Næss var g. m. Hermane 
Jørgensen fra Nes øvre (”Vestnes”). 
Barn: Anders, Jørgen, Kristine som 
ble g. m. Jan Moe, Olaf, Hulda og 
Lorentz. I 1922 solgte Martinius for 
40 000 kr., hvorav for løsøre 12 000 
kr., til eldste sønn Anders M. Næss. 
Han døde ugift 1925, og gården gikk 
tilbake til foreldrene. Martinius 
Næss døde 1933 og hustruen 1934. I 
1926 ble gården overtatt av sønnen 
Olaf M. Næss, f. 1889; han hadde 17 
år gammel reist til Amerika og var 
der 5 år, drev deretter drosje- og 
rutebilforretning på Horten til han 
overtok farsgården, g. m. Azora 
Kristiansen Vegg fra Horten. 
Dyrket jord 94 mål, annet areal 4 
mål, skog 1245 mål, annen utmark 
26 mål, 2 hester, 8 kuer, 4 ungdyr, 2 
griser, 40 høns. 
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BRUK NR. 3. Er en parsell som Martinius Næss i 1894 for 400 kr. solgte til Theodor 
Jørgensen (Håkenstad), f. 1873 i Nesbygda, g. m. Inga Olsen fra Røyken. En tomt 
frasolgt, resten av bruket lagt ut til frukthage. 
 
HUSMENN OG PLASSER 
I rubrikken «Husmenn og strandsittere» er 1664 under Nes nedre ført opp: Ole Jonsen, 
Gunder Jacobsen og Halvor Pedersen, alle i 50-års alderen. 1723 er anført 1 husmanns- 
plass som sådde 1 tønne havre og fødde 1 ku. Antagelig var det denne plassen Fin Nilsen 
bodde på 1760-årene. Han og konen Mari Andersdtr. bodde i en gammel firlaftet stue og 
en gammel kåve med skorstein samt tre vinduer i kåven og tre i stuen; ved stuen tilbygd 
en liten matbod; videre 1 gammel lade, fjøs og vedskjul alle hus så gamle og råtne at de 
bare kunne bli stående en kort tid, takst 10 dir. Ved skifte etter konen 1762 viste boet 
ingen netto, men 36 dlr, gjeld, hvorav 20 dlr, var lånt av gårdens eier, Engebret Olsen. I 
1800 gav Engebret bygselseddel til skredder Tron Andersen på en plass, «Plassen 
kaldet», hvorpå står en stue med kakkelovn og et kjøkken samt uthus med lade og låve 
og fjøs, årlig leie 10 dlr. Tron betegnes 1801 som husmann med jord og dragon. Trolig 
var det sønnen Hans Trondsen, husmann på Nes-eie; som døde av kolera 1832 samtidig 
med den 28 år gamle Randi Helene Rasmusdtr., også Nes-eie, som vel var konen hans. 
En gang senere hadde Ole Engebretsen innkalt husmannnen, Ole Fredriksen, til 
forlikskommisjonen i anledning av husmannens plikt til å arbeide på gården og betale 
årlig avgift 4 dlr. 4 mark. Forlikt ved at Fredriksen skulle betale 10 dlr, og slippe 
arbeidsplikten. Jonsbråten nevnes først gang 1811,. 1856 fikk Nils Nilsen bruke 
Jonsbråten på samme vilkår. 1865 var Christoffer Jørgensen fra Sande husmann på bruk 
nr. 1 og Johan Olsen, også fra Sande, var bygselmann. Omkring 1900 ble husene på 
Jonsbråten tatt ned og arealet lagt ut til skog. Plassen lå oppe ved skogkanten på den 
delen av gården som nå er br. nr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIKKELGÅRDEN NES ØVRE. NR.30. 
Fullgård 1500-tallet med skyld 12 lpd. salt, etter 1667 forhøyet til 1 skpd. 12 lpd. korn. 
— 1667: Skog til bjelker og smålast, noe rydningsland, «at forbedre engen med, som 
besitteren er pålagt», har humlehage og en liten kvern på gårdens grunn, hvorpå kunne 
males til husbehov. — 1676 spurte daværende eier av Nordby, Strømsøborgeren Gjert 
Madsen, på tinget om det var noe til hinder for at han satte opp sag «udi den bekk 
mellom øvre Nes og Nordby eie». Til dette svarte «så mange som av Strøm sogn i 
lagtinget møtte, at ingen derav kunne ha noen skade». — 1723: Skog til gjerdefang og 
brenneved, leier seter hos andre, flomkvern, tungvunnen jord av blå leire, skylden 
foreslått satt ned med 2 lpd. — 1803. 2-3 hester, 8 fe, må dog kjøpe til høy, leier havn, 
har laksefiske. — 1819: I særdeles god drift, utilstrekkelig havn, innskrenket jordvei, 
godt fiske hvori står to ruser. — 1865 anslått til 137 mål åker og dyrket eng, delt på to 
bruk, som begge har fiskegrunn, hver verd 40 dlr. samt rettigheter i et vannfall anslått til 
25 dlr, for hvert bruk. 



 28 

 

 
 
 
 

 
 



 29 

EIERE 
Nes øvre var den ene av de to gårdene i bygda (den andre var Brekke), som midt på 1600 
tallet i sin helhet eides av brukeren, tilhørte deretter samme slekten helt til 1880-90-
årene. 
 
BRUKERE 
Den første brukeren og eieren vi med sikkerhet vet om, var Peder Rasmussen, født ca. 
1610, nevnes fra 1645. I 1666 hadde han overlatt bruken av halve gården til sin 20 år 
gamle sønn, Syver Pedersen. Denne var 1672 stevnet fordi han ikke hadde innfunnet seg 
på tinget og avlagt lagretteeden; sa han hadde lovlig forfall og skulle avlegge eden ved 
Tønsberg lagting ved midfaste. — 1684 er Syver ført opp som eier av gården sammen 
med sin mor og sine brødre, Anders og Nils Pedersen, som begge kom til Bolstad søndre 
i Sande ca. 1675. I begynnelsen av 1690-årene flyttet Nils tilbake til Nes øvre og overtok 
bruken av halve gården, mens Syver og deretter dennes sønn Peder Syversen, som også 
kjøpte onkelen Anders Pedersens del, brukte den andre halvdelen. 1697 var det skifte 
etter Nils Syversen, hvis kone, Jøran Stenersdtr., var fra Revå i Sande. Halve gården ble 
taksert for 80 dlr. Ingen gjeld. Under utgiftspostene finnes denne anførselen: «For 
kirkeklokkenes bruk, da den salig mann ble begravd, betales ei noe ettersom han udi 
kirkens embede ved døden avgikk.» Nils hadde altså vært kirkeverge. Buskap: 3 hester, 
takst, 9, 6 og 4 dr., 11 kuer, hvorav 2 hos Lars Enersen og 1 i Grunvik, takst fra 2 til 3 
dlr, pr. stk., 3 kviger 3 mark, 3 kalver og en liten stut, 9 voksne sauer, til sammen taksert 
for 4 1/2 dlr., 1 hvite galte 1 dlr, og 3 griser til sammen 3 mark, 3 ljåer, 1 ploggang, 1 
harv, 4 gamle sigder til sammen 8 sk., 1 spisslede 1 mark 8 sk., 2 kirkesleder til sammen 
2 mark 16 sk., 3 arbeidsseler 2 mark, 1 mannfolksadel med bissel 1 dir., 1 kvinnfolksadel 
med bissel l 1/2 dlr., hjulredskap nevnes ikke. — Enken Jøran drev videre; hennes to 
sønner Peder og Nils døde henholdsvis 1702 og 1715, mens datteren Randi Nilsdtr. ble g. 
m. Broder Nilsen, f. 1683,. Jøran tok opphold hos dem og levde på Nes til 1752, da skifte 
etter henne opplyser at hun i lang tid hadde vært skrøpelig og sengeliggende. 1749 hadde 
hovedbygningen på gården brent og blant annet gamlefruens løsøre strøket med. Datteren 
Randi Nilsdtr. var død før moren, nemlig 1748. Barn: Nils Brodersen på Sønsteby, Peder 
til sjøs fra Holland, Ole, Jørgen, Marte og Jøran. Boet viste ingen gjeld, men en netto på 
godt og vel 1000 dlr. Først nå får vi opplyst at denne familien mellom ca. 1725 og ca. 
1750 også hadde overtatt den andre halvparten av gården, den som Syver Pedersen hadde 
hatt. Boet eide nemlig 23 lpd. i gården, de øvrige 9 lpd. hadde tilhørt Jøran. Etter 
svigermorens død ble nå Broder Nilsen eier av hele Nes øvre. I 1762 oppgav Broder sitt 
bo, skiftet mellom arvingene; døde 1764 81 år. Av de seks barna var nå Ole Brodersen 
hjemme og Jørgen på Sønsteby, Marte var g. m. Hans Tollefsen Jordbrek i Skoger og 
Jøran g. m. Hans Jacobsen Skjeldrum i Skoger. Eldste sønn Ole Brodersen løste straks ut 
søskene og tok i den anledning obligasjon hos kjøpmann Mads Klein på 
Kobberviktangen for 250 dlr. Ole hadde gården til 1801 da han delte den likt mellom 
sønnene Broder Olsen og Hans Olsen; 400 dlr. av hver pluss føderåd for seg og hustru 
Gunbjørg Hansdtr. Foreldrene forbeholdt seg blant annet «adgang til det søndre 
laksefisket og grunn Saltbuvolden kaldt, liksom et stykke skog, der begynner ved 
Saltbuvolden og går opp i høyden av Rogneberget, derfra til Strandeveien». Endelig også 
halvdelen av den til gården liggende urte- og kålhage til fri rådighet så lenge de levde. 
Året etter døde Ole Brodersen. 
1805 solgte Hans sin halvpart for 1000 dlr. til broren. Han betinget seg «dette års halve 
avl og avgrøde av høy, korn og fiskeriet på hele gården, tillikemed en skogrydning på 
vestsiden av strandveien til Saltvolden i sydost fra gården, som vi rydder felles og høster 
hva rug i samme bråte til neste år kan avles og endelig fritt husvære for meg og besetning 
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på gården til neste års fare-dag, imot at jeg svarer halve skatter og det halve opphold til 
våres moder for dette år.» — 1836 delte Broder Olsen gården likt mellom de to sønnene 
Hans Brodersen og Halvor Brodersen, betalte 1000 dlr, hver. Skyldsetting ble først 
foretatt 1845. 
 

 
 
BRUK NR. 1 («Vestnes»). Halvor Brodersen satt med sin del av gården til han 1855 for 
2300 dlr, solgte til Jørgen Brodersen. 1891 gikk gården for 6500 kr. til sønnen Markus 
Jørgensen. 1898 for 9570 kr. til Orvald Nordby. 1907 fra dennes enke, Camilla Nordby, 
for 10 300 kr. til trelasthandler Jonn Nilsen, Drammen. 1910 ble særskilt skyldsatt en 
anpart Sagbukten, br. nr. 4, hvor Nilsen anla sagbruk og drev i flere år før han flyttet til 
Drammen; han kjøpte også til litt av Nordby for å få hel vannrett i Nordbyelva. I 1915 
ble solgt til Alf Thorne en parsell Engen, br. nr. . 1916 solgte Jonn Nilsen for 10 000 kr. 
til Jan Moe. 1918 fra denne for 22 000 kr. til tannlege J. Galtung, Drammen. 1922 med 
bruk nr. 2 og 5 for 130 000 kr. til Sæbjørn Hoff fra Sigdal. Samme år for 90 000 kr. til 
Erling Gillebo. 1924 for 44 000 kr. til S. Lingjerde fra Sogn. 1927 for 6 000 kr. til 
Edmund Tangerud. Han solgte 1934 br. nr. I, 5 og 13 (Nordbakken) for 13 500 kr. til 
Finn Nelson på Sønsteby. 
 
BRUK NR. 2 («Østnes»). Hans Brodersen bygde hus på sin halve del av gården. 
Branntakst 1853: Ny enetasjes hovedbygning med 2 stuer, sengekammer, kjøkken med 
skorstein, forstuegang; på loftet et værelse, takst 750 dlr.; ny tømret drengestue — og 
bryggerhusbygning, hvori skorstein, bakerovn og innmuret bryggepanne samt vedskur, 
takst 20 dlr.; ny lade- og låvebygning av bindingsverk og bord, tømret stallbygning, 
tømret fjøs, takst 550 dlr. En muret smiebygning ønsket ikke eieren assurert. — I 1880 
solgte Hans Brodersen for 13 900 kr. pluss føderåd til Syver Tobiassen Wang. Ved skifte 
etter ham 1899 ble enken, Karen Andrine Wang, tilkjent eiendommen for 10 000 kr. og 
solgte samme år for 12 500 kr. til Orvald Nord by. 1902 for 12 500 kr. til Johannes 
Vistnes, som anla stor frukthage. 1916 for 30 000 kr. til A1f Thorne. Samme år for 28 



 31 

000 kr. til Haakon Aasen. 1917 med br. 5 for 50 000 kr. til tannlege J. Galtung, 
Drammen. Kontrakt tinglest 8. april 1918 mellom ham og D/S «Juno» om leie av brygge, 
et anløpssted som forlengst er lagt ned. 1920 solgte Galtung tomt til A/S Nektar, og 1922 
solgte han br. nr. I og 2 m. v. for 130 000 kr. til Sæbjørn Hoff. Samme år for 90 000 kr. 
til Erling Gillebo. 1924 for 44 000 kr. til S. Lingjerde. 1927 for 6 000 kr. til Edmund 
Tangerud på Geithus, f. 1902 Modum, sønn av Aug. og Anette Tangerud, g. m. Harriet 
Christoffersen. Dyrket jord ca. 60 mål, annet areal 3 mål, skog 275 mål, 3 hester, 4 kuer, 
4 ungdyr, 2 griser. Frukt-, bær- og grønnsakdyrking. 
 
BRUK NR. 3 m. v. En parsell som Orvald Nordby solgte av Nes øvre i 1901 for 1000 
kr. til Johan Jørgensen, 1912 for 3000 kr. til Hans Moe fra Hole på Ringerike, f. 1870. 
Dyrket jord 10 mål, 6-7 mål skog utskilt fra bruk nr. 2. Har hatt hest og ku, men for tiden 
ingen husdyr. For øvrig er i tiden fra 1939 og utover av Nes øvre frasolgt flere parseller, 
bl. a. Smykka til Severin Andersen og Sjølyst av Saltbuvollen, hvor fru EIna Høyen 
driver landhandleri, samt en rekke hyttetomter, især på Rogneberget. 
 
HUSMENN 
I folketellingen 1664-66 er ført opp to husmenn under Nes øvre, Even Iversen og Ole 
Ambjørnsen. Senere melder ikke kildene om husmenn under denne gården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FURU 
Navnet ble omkring 1575 skrevet Furre, 1593 Fwre, 1605 Furre, 1645 Fure, 1657 Furue, 
1675 Furu. — Med sitt usammensatte naturnavn — trenavnet brukt som gårdsnavn — 
hører Furu til de eldste gårdsnavnene i Strømm, og en navneklasse som tør ha vært til alt 
i førkristelig tid. Nes og Furu er de eneste av denne klassen i Nesbygda. 
Furus innmark danner en umiddelbar fortsettelse av Nesgårdenes mark og strekker seg i 
øst fra disse i svakt stigende og for en del kupert lende opp til skogen i vest. Grenser for 
øvrig til Nes i syd og Nordby i nord, hvor Nordbyelva danner naturlig grense. Innmarken 
består av utpreget leirjord. Ovenfor (vest for) innmarken en dyp dal, Mastedalen; 
gjennom den går en bekk, som kommer fra Girud-skogen og går i retning syd-nord ut i 
Nordby-elva. 
For omkring hundre år siden var innmarken større enn den er i dag, idet meget av 
Mastedalen og Seterløkka vest for husmannsplassen Furubråten, et stykke vest for 
innmarken, den gang var dyrket; nå utlagt til skog og beite. 1932 og 1942 utskifting 
mellom Nes og Furu over en del innmark. 
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Furus skog ligger vest for innmarken mellom Nes og Nordby i et samlet stykke inn til 
Kringlemyr, hvor den støter til Nordbys skog. Til Furu hører også et skogstykke i Sande, 
Storås-stykket. Navnet Mastedalen tør minne om at der her i sin tid vært stor skog, hvor 
det er blitt hogd master til seilskutene. Navnet Sagbenk-roa på sydsiden av 
husmannsplassen vitner om den gang tømmer ble skåret på håndsag, og Tjæregravsåsen 
midt i Furus skog om tjærebrenning. På «Telefon-myra» ble like før hundreårsskiftet 
hogd stolper til den første telefonledningen som ble lagt på strekningen Svelvik—
Drammen. 
Furu hører til de gårdene som etter mannedauen og den alminnelige nedgangsperioden i 
de par siste hundreårene av middelalderen, en tid må ha ligget øde for atter å ha kommet 
i hevd igjen, antagelig noe før år 1575, noe tidligere enn enkelte andre Strømmgårder i 
ødegårdsklassen. 
Gården er en av de få i bygda som ikke er blitt delt i flere bruk; vi unntar da en mindre 
parsell, Bråteløkken søndre (br. nr. 2), som en tid var skilt fra gården. 
 
MATRIKKELGÅRDEN FURU, NR.31 
Ødegård (fjerdedelsgård) 1593 og senere, gammel skyld 16 lpd. salt; etter 1667 12 lpd 
korn. — 1616 solgte Oluf Furu 4 tylfter åretrær til hollandsk skipper. — 1657 skattet av 
1 hest, 6 fe, 7sauer. — 1667: Skog til noen bjelker og små last, intet rydningsland, pålagt 
å plante humlehage. — 1723: Skog til gjerdefang og brenneved, fehavn, jord av sand og 
blå leire, noe tungvunnen. — 1803: 1 hest, 4 fe, nødvendig skog og havn. — 1819: I god 
drift, tilstrekkelig havn og av skog en del til salg, noe rydningsland, tungvint bruk. — 
1865 anslått til 170 mål åker og dyrket eng, hvorav 50 mål avsidesliggende, middels- 
godt dyrket, havn i utmerket stand. 
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EIERE 
Kronen har hverken helt eller delvis vært eier av Furu, derimot kirken. Stiftsboken fra 
omkring 1575 forteller at såvel Hurum som Lier prestebol hadde inntekter av gården. Ca. 
1650 eide Lier prestebol halve gården, 8 lpd., og rådde for bygselen, mens «andre 
medeiere» hadde de resterende 8 lpd., disse var fordelt med 3 lpd. på Hurum prestebol, 
mens de utenbygds bønder Truls Bonden og Ole Holm hver eide 2½ lpd. Omkring år 
1700 hadde eierforholdet forandret seg der hen, at brukeren på Furu hadde overtatt 3 3/4 
lpd. korn, Hurum prestebol eide 2 1/4., mens Lier fremdeles eide halve gården, 6 lpd. I 
1837 fikk gårdens daværende bruker, Johan Jonsen, kongeskjøte på gården, og 1856 gav 
Kirkedepartementet erklæring om at den i skjøtet omhandlede årlige jord- avgift, i tønne 
5 skjepper bygg, kunne avleses. 
 
BRUKERE 
År 1593 var Aslak bruker; var 1605 avløst av Oluf, som var der til senest 1633, fra 1634 
til ca. 1660 Svein. hvis enke, Guri 1664-66 sammen med en medbruker Amund Hansen, 
er ført opp som brukere av hver sin halve del av gården. 1692 nevnes Amund som 
lagrettemann. 1699 var det skifte etter konen hans, Mari Guttormsdtr. Amund var på det 
tidspunkt eier av 3 3/4 lpd. korn i gården. Løsøre taksert for nær 100 dlr.; av mer 
spesielle ting nevnes halvparten i en båt, takst 2 ½ dlr., eides sammen med Knut Nes, 
som var Guris bror; videre en bekkekvern med redskap 1 ½ dlr.; buskap: 2 hester, takst 
31/2 og 3 dlr., 6 kuer for 2-3 dlr., 3 kvier 1-2 dlr., 2 kalver a 1/2 dlr., 1 liten stut 1 dlr., 14 
sauer hvorav 7 voksne à 1/2 dlr., 7 ungsauer à 1 mark, 1 svin 3 mark; av avling nevnes 8 
tønner havre å 5 mark pr. tønne; av jordbruksredskaper alene 1 ploggang 1/2 dir., 1 harv 
½ dlr. samt 4 sigder til sammen 16 sk., 3 ljåer til sammen 1/2 dlr., videre 2 arbeidsseler 
til sammen 1 mark 8 sk. og 1 mannssadel 1 dlr. — Amund Hansen døde 3 år etter konen, 
og eldste sønn, Hans Amundsen, overtok bruket; var g. m. Gunhild Bentsdtr. Skifte etter 
henne 1722 viser at brukerens del av gården på det tidspunkt var pantsatt til 
kapteinløytnant Even Friderichsen i Svelvik. Hans og Gunhild hadde 3 sønner, Amund, 
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Bent og Ole. Hans’ annen hustru var Karen Larsdtr. Eik. Han døde 1732, og enken giftet 
seg med Gabriel Amundsen, som overtok gården, men solgte allerede 1735 sin del for 11 
dlr, til ungkar Rejer Davidsen, sønn av David Reiersen på Lærum mellom i Sande, han 
overtok farsgården 1748, men ble inntil videre boende på Furu. Han kjøpte skogen 
Hospitalstykket, som fulgte Furu til 1804 (videre om Hospitalstykket, se matr. nr. 25). 
Rejer overtok de parter tidligere eiers arvinger hadde i gården, slik at han ble eier av hele 
seiveierparten. 1758 solgte han denne for 70 dlr. samt. Hospitalsstykket til dragon ved 
oberst Günthers livkompani, Gjermund Olsen fra Kopstad i Sande. Rejer, som var onkel 
til Gjermunds kone, flyttet til Sande, hvor han da eide Gutu, men solgte den 1763 og 
kom tiibake til Strømm som eier av halve Eik, døde der året etter. 
Gjermund Olsens slekt har nå vært på Furu i henimot 200 år. Han var født 1730 som 
sønn av Ole Olsen Kopstad og Marthe Hansdtr. og var den yngste av syv barn. 
Foreldrene var velstående folk som overlot en god slump penger til barna (Sande-boka 5. 
386). Gjermund ble samme året han overtok Furu, g. m. Hedvig Jonsdtr. Galleberg, f. 
1738, datter av Jon Larsen og Karen Davidsdtr. Lærum mellom og var en søster av 
Dortea Jonsdtr. på Sønsteby. Gjermund Olsen drev Furu til sin død 1789, skifte s. å. 
Barn: Ole Gjermundsen på Flåtten i Sande, Jon, Christian, Marte g. m. Auen Olsen 
Helgerud, Maren Kirstine g. m. Anders Jacobsen Nøsterud, Johanne g. m. Christian 
Pedersen Aunæs i Sande. Foruten av utenbygds jordegods eide boet en part i Bjørge i 
Sande. Boets gjeld 58 dlr. (bare skifteomkostninger og betaling for kirkeklokkenes bruk 
ved begravelsen), netto hele 2371 dlr. Enken beholdt løsøret som skulle deles etter 
hennes død, tok Hospitaistykket og part i Furu for i alt 200 dlr, og 54 dlr, som utestod 
hos Ole Bjørge, i alt 603 dlr., resten delte barna. Nest eldste sønn, Jon Gjermundsen, 
overtok nå Furu samtidig med at moren tok livøre hos ham, hun skulle selv bruke gården 
«så lenge hun samme kan bestride» og deretter ha underhold. 1799 solgte hun til Jon 
parten i gården og part i Strømm kirke for 70 dlr, I 1800 kjøpte Jon skogen Storås-
stykket under Lærum mellom i Sande. I 1804 oppgav moren sitt bo. Ved skiftet opplyses 
at sønnen Ole Gjermundsen da var på Solberg i Strømm (se s. 38). Størstedelen av 
løsøret ble kjøpt av Jon. Boets netto 829 dlr. Moren døde 1819, 83 år. Jon ble g. m. 
Randi Gorine Jørgensdtr., f. 1780, datter av Jørgen Brodersen Sønsteby. Jon døde 1832 
av kolera. Barn som vokste opp: Johan, Gunhild Johanne, Jørgine Marie, Karoline, 
Johanne Andrea, Nilia Regine. Enken Randi Gorine drev gården til 1837, da hun solgte 
til eldste sønn, Johan Jonsen, som samme år for 1400 dlr, fikk kongeskjøte på gården. 
Moren døde 1839. Takst over gården 1844: Jordveien 1500 dlr., skogen 1000 dlr. 
Branntakst 1853 gir et bilde av hele den gamle bebyggelse som da stod på gården: 
Hovedbygningen, som fremdeles står, ble taksert for 450 dlr.; i vest for denne tømret 
bryggerhus, bordkledd på søndre side, med skorstein, bakerovn, innmurt bryggepanne, 
takst 90 dlr.; i forbindelse med bryggerhuset et portrom over til en tømret 
drengestuebygning, hvori også rullebod, vedskjul m. v. 110 dlr. — hovedbygning, 
bryggerhus og drengestue var bygd slik sammen at man kunne gå under samme tak 
gjennom samtlige rom; i 15 alens avstand fra drengestuen en tømret matbod med tilbygd 
materialhus under skråtak, taksert 30 dlr.; i alens avstand fra dette i vest tømret lade- og 
låvebygning med tilbygd tømret stall, grise- og sauehus med skråtak, syd for laden vegg i 
vegg med denne to tømrede tilbygninger, innrettet til forrom og fjøs, takst 260 dlr. 
Endelig fantes en tømret smiebygning, som ennå står, takst 50 dlr., alle tak tegltekt 
unntatt smien. — Johan Jonsen var f. 1807, d. 1889, g. m. Karen Talette Olsdtr. Nes, f. 
1818, d. 1860. Barn som vokste opp: Regine Kristine, Julie Karoline, Jørgen Orvald, 
Johanne Cathrine. Faren hadde 1878 far 10 800 kr. pluss føderåd solgt til sønnen Jørgen 
Furru, f. 1848, d. 1927, g. m. Anna Hermana Trulsdtr. f. 1852 på Knatvold i Hurum, d. 
1942. Barn: Johan Konrad, Thalette Johanne, Herman, Ragnvald, Hakon Wilhelm. 
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Sønnen Herman Furru, f. 1888, g. m. Margit Lersbryggen, datter av Sigvart og Ingeborg 
Lersbryggen, Håøen søndre, hadde 1918 (skjøte 1921) kjøpt gården av faren for 80 000 
kr. 1920 ble kjøpt tilbake til gården en liten parsell, Furubråten søndre, som Johan Jonsen 
1873 hadde solgt til lærer T. Davidsen (br. nr. 2) for at denne som eier av jord skulle 
kunne utøve stemmeretten. 1933 kjøpt et stykke av Sagbukta tiltømmerlegg, solgte 1947 
skogen Storåsstykket til yngste sønn Johan Furru. Dyrket jord 100 mål, annet 
jordbruksareal 30 mål, skog 700 mål (hertil kommer Storåsstykket i Sande), 2 hester, 10 
kuer, 1 okse, 3 ungdyr, 2 griser, 25 høns. 
 

 
HUSMENN 
I matrikkelen 1723 er anført en husmannsplass, som fødde 1 ku. 1733 opptrådte Paul 
Ingvaldsen Furu som vitne i en delesak Hellum—Lærum, 63 år, f. i Asker, han hadde 
vært på Furu i 24 år, om det var som husmann eller tjenestegutt vet vi ikke. I 1801 var 
Ole Eriksen husmann på Furubråten, hvor han bodde med konen Helene Olsdtr. og 5 
barn. I 1832 døde Jens Hansen Furu-eie av kolera, få dager etter at gårdens eier, Jon 
Gjermundsen var død av samme sykdommen. I 1865 satt Anders Eriksen og Ingeborg 
Andersdtr. med tre barn på Furubråten, alle født i Strømm unntatt eldste sønn, som var 
født i Sande. Senere var Anders Fjøserud og Anders Aasolsen husmann her. Gunelius 
Nilsen var den siste husmannen her — og i bygda i det hele tatt — og han og konen som 
hette Lina, f. i Vinger, holdt på til 1910. De hadde gjerne 2 kuer, kalv og av og til en gris. 
Når de kunne fø så mange dyr på plassen, kom det av at dyrene beitet så lenge utover 
høsten i skogen og så ble det spart på foret i vintertiden. Husmannen skulle ha hester og 
redskap i onnene, så de siste årene plassen var i bruk, ble slåmaskin kjørt opp fra gården. 
Husmannens dagsbetaling var 60 øre dagen om sommeren, 40 øre om vinteren samt 
kosten. Arbeidstiden var fra kl. 6 morgen til kl. 8 kveld. Konen stelte dyrene og plukket 
bær om sommeren og solgte så vel bær som smør og ost i Drammen. De hadde fire barn 
som vokste opp på plassen, to av dem reiste til Amerika. Gunelius og konen levde 
nøysomt og etterlot seg en formue på 8000 kr. Gunelius kunne både lese og skrive, men 
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konen hadde ikke lært noen av delene, fortelles det. Ved Gunelius’ død 1918 ble plassen 
brukt noen år av gårdens eier på grunn av tvangsdyrking i forbindelse med første 
verdenskrig, men 1922 ble plassen lagt ut til havn. 1940 ble den for en stor del beplantet 
med skog. Et navn som Seterløkka vitner om at gården i gammel tid har hatt seter. 
 
 
 
NORDBY 
Navnet ble 1578 og 1593 skrevet Norbye, 1600, 1723 Nordbye. Betyr ganske enkelt den 
nordre gården, i motsetning til Sønsteby, den søndre gården. Begge antas, som før nevnt 
å ha vært deler av en større gård, rimeligvis Nes. Nordbys dyrkede mark strekker seg fra 
Drammensfjorden vestover i et sammenhengende avlangt, til dels kupert areal mellom 
Nordby-elva i syd og «Grindhusdalen» i nord. Grenser til Nes og Furu i syd, hvor 
Nordby-elva danner naturlig skille, til Hannevik store i nord. Skogen ligger vest for 
innmarken i et sammenhengende areal inn til Røysjø. Nordby hører til de gårdene som 
ble lagt ned etter mannedauen og den etterfølgende depresjonsperiode, men er kommet i 
hevd igjen senest midt på 1500-tallet, da gården er med i skatteregnskaper fra ca. 1560. 
Vel hundre år senere satt opp så vel i skyld som skatteklasse. Gården ble første gang delt 
i 1768. Fra 1845 varig delt i, to senere flere bruk. 
 
MATRIKKELGÅRDEN NORDBY, NR.32 
Ødegård (fjerdedelsgård) 1560, gammel skyld i skpd. salt 8 sk. penger; etter 1667 satt 
opp til halvgård med skyld i skpd. 2 1/2 lpd. korn. 1723 foreslått forhøyet med 4 1/2 lpd. 
1616 solgte Bjørn Nordby pompetrær til hollandsk skipper. 
 
Nordby 
1657 skattet av 2 hester, 12 fe, 11 sauer.1667: Skog av furu og gran til noe sagtømmer og 
smålast, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage, bekkekvern til husbehov.1676 
aktet daværende eier, Strømsøborgeren Gjert Madsen, å sette opp en sag «udi den bekk 
mellom øvre Nes og Nordby eie», og ingen på tinget hadde noe mot det. 1684: «Nordby 
fisket har i mange år ligget slett øde, og ingen seg dermed befattet, som all almuen 
bevitnet så sant at være.» 1723: Dragonkvarter, skog (i sameie med Hannevik store) til 
husbruk og noe smålast, fehavn i hjemraksten, flomkvern, skarp jordart. 1819: I god 
drift, tungvint å bruke, god havn og av kanten, tungvunnen. 1803: 2 hester, 7 fe, 
nødvendig skog og havn, sag og kvern, skarp jordart. 1819: I god drift, tungvint å bruke, 
god havn og av skog betydelig til salg og lett å drive frem, vannfall med sag og kvern, 
ubetydelig fiske. 1865 anslått til 300 mål åker og dyrket eng, delt på to bruk. 
 
 
  Buskap, utsæd og avling av korn (i tønner) på matrikkelgården. 
 Hester      Storfe og ungfe  Sauer   Griser   Utsæd   Avling 
1667     2            7—3      7        ?         8              17 1/2 
1723     2                   9                 5        ?                8 3/8    21 9/16 
1819     3             12      ?        ?        9     ? 
1835     3   6                 6        2      8 3/8     34 1/8 
1865     4             17     12        0      113/8   97 
 
  Høyavling 1667 oppgitt til 34 lass, 1723 til 30 lass, 1865 til 270 skpd. 
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 Buskap og utsæd av alle slag på de enkelte brukene 1865. 
  Hester   Storfe   Sauer   Griser   Hvete   Rug   Bygg   Havre  Erter   Poteter 
Bruk nr.1      3       8      7       2        1/2     1/4       ½       3       0        8 
Bruk nr.2            1      12      8            1        3/4      ½      1 1/2     2½          0       12 
Plasser      0       3      3        1      3/16     0        5/16      1¼.      1/8        6 
 
 
    Gårdssamfunnet i tall. 
 
                   Bondefolk  Tjenestefolk     Husm.folk    Fattigfolk     Småbr.folk   Håndv.folk    Arb. og sjøfolk  
1666           10                 0   0      0            0       0             0—0 
1801            5        3              7      1           0       0             0—1 
1865           13       5  8      8            0      0                0—0 
 
 
EIERE 
Ifølge Røde-boken fra omkring år 1400 hadde Tolleiv på Tømmerås og konen hans 
skjenket 2 øresbol i Nordby til Strømm kirke. Omkring 1560 var Kongen eier av gården, 
etter at den hadde vært under Hovedø kloster. I 1585 søkte og fikk Michel Nilsen, foged 
Lier, kongebrev på Nordby og Huseby i Lier fordi han hadde «så mange besværinger og 
umake og såre liten lønn». Han skulle ha gårdene «kvitt og fritt, nyte og bruke å 

beholde så lenge kongelig majestet ikke annerledes derom tilsigendes dog så at han skal 
være kongelig majestet huld og tro» osv. Gården falt tilhake til Kronen, som ca. 1650 
eide hele gården med unntagelse av den lille part som lå til Strømm kirke. Ca. 1660 var 
nesten hele Nordby, i skpd., av Kronen pantsatt til strømmsokningen Gjert Madsen, som 
rådde bygselen, resten lå til Tønsberg len og Strømm med henholdsvis i lpd. og 1/2 lpd. I 
1686 solgte Madsens enke Sissel og medarvinger for 500 dlr, til strømmsokningen Ole 
Evensen, da på Skaug i Sande. Dermed var hele gården blitt selveiergods. Ole eide også 
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atskillig jordegods i Sande. Han var en av Even Rasmussen på Hannevik store og 
overtok ved arv også denne gården. Etter 1830 var Nordby i sin helhet selveiergods. 
 
 
BRUKERE 
1593 var Ener bruker, 1610 etterfulgt av sønnen Bernt Enersen. 1661 hadde hans sønn, 
Ener Bjørnsen, overtatt. I 1686 var han død, og det opplyses at enken hans Maren 
Juelsdtr og barna hadde brukt gården siden mannens død. Samme år ble gården, som alt 
nevnt, kjøpt av Ole Evensen, som kom hit fra Skaug i Sande som den første kjente 
selveieren på Nordby; var sønn av Even Rasmussen. Hannevik og Ingeborg Arnesdatter 
og bror av Tryg Evensen (se under Berger) Christen Hannevik, som ble borger på 
Strømsø og skjenket en altertavle til Hurum kirke, skåret av Stillef Auke. 5. juli i686 var 
seks lagrettemenn og Sande1ensmannen Nils Skjøl på Nordby for etter Oles Forlangende 
å holde besiktigelse. Beskrivelsen meget fyldig, noen utdrag: Først skogen. Retten drog 
«opp etter den vei som gir gården på den søndre kant av skogen fra engen opp etter noen 
bakker og små daler hvor på begge sider av veien og ellers finnes ganske ringe skog av 
gran og småvokst skog, som mest bare er tjenlig til husbehov og gjerdefang; ved den 
søndre side av veien en stor høy ås, hvis skog for få år siden var ødelagt ved skogbrann; 
av en annen del av skogen var bare noe til smålast tilbake «ettersom de største trær både 
av gran, furu og eiketrær befinnes å vere tid etter annen ganske uthugne som de 
gjenværende stubber og topper viser», en del gamle, «udøgtige» eiketrær stod igjen, 
særlig ved den vei som gikk til Langemyr. Sønn av forrige bruker, Gunder Enersen, 
tilstod å ha hogd en del gode eiketrær, noe hadde tidligere eiers svoger Hans Holst latt 
hogge og noe mente Gunder var hogd til Kongens behov, «da det skip Sr. Gabriel Brun 
på Bragernes udi Strømmen lot bygge; alt det beste av skogen er ganske borte og fast 
intet til noen grov last tilbake.» Videre den vestligste av Nordby-skogen omkring «et 
langt tjern kalles Norby kupa, så vel som skog oppetter en høy ås på den vestre side av 
samme tjern og nordover til noen små myrer kalles Sæter-myrene, ved hvilke myrers 
østligste krok under en temmelig høy ås som kalles Sæter-åsen, sees ennå å ha vært et 
sæterbol som tilhørte Nordby.» Heller ikke her noen grov skog igjen. Engen var mest på 
den søndre siden, dårlig inngjerdet, særlig mellom åkeren og engen, «som er mest overalt 
meget igjengrodd og av trær bevokset, der dog ved rydning kan hjelpes»; like ved engen 
et gammelt, lite kvernhus med et par små kvernsteiner.- Ellers lenger nede i elven en 
ubrukelig sag med ganske uferdige renner til. Nedenfor der igjen et av Hans Holst 
bekostet nytt kvernhus, dog uten kvern og redskap etc.; ved stranden en liten brygge å 
legge til land på. Husene. Et stuehus med stue ovenpå samt kåve med forstue, alt under 
ett tak, foran stuen ny tømret svale, ladetakene trengte bedre tak, ved siden av ladene 
bygd ny stall, bryggerhus i god stand, men kjonetaket trengte fornyelse. 1692 var Ole 
Evensens far, Even Rasmussen, død, og Ole overtok nå bruken også av farsgården og 
flyttet til Hannevik, men beholdt Nordby som avlsgård. Ole var første gang g. m. Live 
Christoffersdtr., annen gang med Karen Amundsdtr. Furu. Han døde 1708. Ved skiftet 
opplystes at Nordbys skog var uthoggen, sagen råtnet ned og husene ganske forfalne. Så 
vel Nordby som Hannevik ble nå overtatt av Oles svigersønn. Hans Markussen, som 
også eide Hannevik lille, g. m. Anne Olsdtr. Lot holde besiktigelse over Nordby 1709: 
Engen mest overgrodd med skog av orr og bjerkebusker, skogen fremdeles uthogd, 
uthusene for det meste meget brøstfeldige. 16. juli 1724 fredlyste Hans Markussen de tre 
gårdene sine, for inntrengende naboer både med hensyn til skog, mark, fiskeri, «skyden 
og jagen» (se for øvrig Hannevik store). Fra 1729 opphørte fellesbruken av Hannevik-
gårdene og Nordby, idet Hans Markussen for 85 dlr, solgte halvdelen i Nordby til sønnen 
Jacob Hansen «gjørende seg så nyttig og gavnlig som best vides og lovlig skje kan, alene 
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jeg for meg selv nyder på sagen fri skjæring og på kvernen fri maling, samt hugst i 
skogen og havn for mine kreaturer så lenge jeg lever. . .» De nærmest følgende årene 
innløste Jacob medarvingenes parter i gården, slik at han ble eier av omtrent hele gården. 
I 1768 delte han gården likt mellom de to sønnene, Hans og Anders Jacobsen, hver 
betalte 500 dlr. Salget skjedde «såsom det er alminnelig og med naturens tilstand 
overensstemmende, at etter møye og arbeide følger krefters svekkelse og likesom alderen  
oppnåes, blir avtagelsen føleligere, foruten. . . en og annen alderdoms skrøbelighet, så 
finner jeg denne sannhet av erfarenhet hos meg selv i mine 66 års alder, — det er derfor 
jeg har tenkt på rolighets erholdelse og alderdoms krefternes understøttelse derved, for 
meg og min kjære 67 år gamle hustru Kirsti Andersdtr. . . .» Samtidig ble opprettet 
kontrakt om opphold for foreldrene, som bl. a. skulle ha lov å bygge nødvendige hus av 
materialer fra gårdens skog samt jord til nødvendig åker og til å fø 1 hest og 2 kuer. 
Faren påtok seg å koste de hus som ble nødvendige etter at sønnene fikk hvert sitt bruk. 
To år etter døde Hans Jacobsen, 35 t, han kjørte seg i hjel på isen, og hans del av gården 
gikk tilbake til faren, som solgte til tredje sønn, Ole Jacobsen. Gamle Jacob døde 1781, 
8o år. Året etter (12. mars 1782) ble satt opp delebrev mellom sønnene Anders og Ole. 
1785 kontrakt mellom brødrene, hvorved Anders forpliktet seg til å kjøpe Oles del, hvis 
han skulle få lyst til å selge eller ble nødt til det på grunn av gjeld. Ole tok samtidig 
obligasjon hos broren på 350 dir. 1790 solgte Ole til Anders for 8oo dir. og fikk overlatt 
plassen Sætra og et engstykke, et skogstykke til brenne og gjerdefang og rett til å havne 
kuene sine og hest i skogen vest for plassen;.uten betaling skulle han gjøre 6 slåtte- og 6 
skurdager hos broren.   Anders Jacobsen stod nå som eneeier til sin død 1829. Boets 
netto var hele 3962 dir. Enken Cathrine Olsdtr. solgte 1837 for 400 dlr. pluss opphold til 
eldste sønn Jacob Andersen. Han døde 1839, og gården tilfalt for 2000 dlr. hans 
brorsønner, Anders og Sigvard Olaussen i henhold til testamente fra Jacob 1838, 
konfirmert 1839. 1845 delte brødrene gården mellom seg — det var altså tredje gangen 
Nordby ble delt mellom brødre. Innmarken ble delt således at den nordre delen ble tillagt 
Sigvard Olaussen og den søndre Anders Olaussen. Jordeiendommen Setra ble tillagt 
Sigvard, og Seterhølen kalt tillagt Anders. Hjemskogen, som begynner ved Nordby-elva 
og går nordover over Birkebråten til Hannevik, ble delt slik at den østre delen ble tillagt 
Anders med unntagelse av et nærmere beskrevet, lite stykke skog som Sigvard fikk; han 
fikk også vestre delen av hjemskogen, der regnes for innmarken til Seteren. Den øvrige 
eller vestre delen av skogen, som begynner ved Nordby-elva, følger derfra Setergjerdet 
og videre gjennom Olleruddalen til Hannevik-delet, derfra vestover til sognedelet mot 
Sande, hvilken skog ble delt i tre deler, hvorav den nederste og det vestligste stykke ble 
tillagt Sigvard og det mellomste Anders. (I delebeskrivelsen nevnes navn som 
Bjørnebakken, Tyrigjelen, Blækketjernet og Kringlemyr.) Husene ble også delt, slik at 
Anders fikk bryggerhus og drenge- stuebygningen samt skjul og «den vestre stue» til 
bortflytting fra tomten, som Sigvard skulle ha. Den øvrige delen av fremhusene ble 
tillagt Sigvard. Uthusene ble delt «like over låven», slik at Sigvard fikk den nordre 
halvdelen samt fjøset og svinehuset og Anders den søndre delen samt stallen, mens 
tomten i det hele ble tillagt Sigvard. De øvrige husene skulle tilhøre den av partene på 
hvis eiendom de lå. Kvernhuset samt de øvrige vannfall i Nordby-elva skulle brukes 
felles, og begge parter ha rett til «å bryte vann gjennom elven samt fri tomt til last og 
annet på hverandres eiendom», likeså vei til skogen over hverandres eiendom. Gårdens 
laksefiske skulle brukes skiftevis annet hvert år. 
 
BRUK NR. 1. Anders Olaussens del fikk br. 1 1868 var han død, 45 år, og enken Maren 
Johansdtr. fikk uskiftebevilling. Satt med gården til 1890, da den ble solgt til eldste sønn 
Carl Johan Andersen. 1906 ble «søndre Nordby skog» fraskilt. Ved auksjon 1907 gikk 
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denne delen av gården ut av den slekten som hadde sittet her i mer enn to hundre år. Ble 
solgt for 16 000 kr. til brødrene Simon og Oskar Holtan. Påtegning om at driftsvei for 
vinterdrift av søndre Nordby skog m. fl. skoger fører over eiendommen langs elven ned 
til fjorden. 1909 solgt en part til Jonn Nilsen i Drammen (Haugen br.nr. 4.) Samme år 
solgte Simon sin del til Oskar Holtan, f. i Sande 1884, sønn av Karl og Maren Holtan, g. 
m. Sigrid Wang, datter av Syver og Karen Wang som hadde Nes øvre. Dyrket jord 100 
mål, hvorav 22 mål frukthage, skog 30 mål, 3 hester, 12 kuer 8 ungdyr, 2 griser, 30 høns. 
 

 
Fra bruk nr.2, Orvald Nordby helt til høyre i bildet. 
 
BRUK NR. 2. Sigvard Olaussen og hustru solgte allerede 1851 sin halvdel av og denne 
var således den første som gikk ut av den slekts eie som hadde sittet der siden Ole 
Evensens dager i 1600-årene. Bruket gikk for 3000 dlr, med hus og besetning til Jens 
Eriksen Frettem fra Aurland i Sogn, f. 1821, (hadde senere Stomperud) i for 2700 dlr. til 
Ole Knudsen Lia. Solgte straks for 2500 dlr, pluss opphold til Madsen Vig, f. 1822, g. m. 
Gunhild Olsdtr., begge fra Gransherad i Telemark. Barn, Orvald, Gunhild, Julie. Ole 
Madsen solgte 1856 Nordy-seteren for 500 dlr, til Hans Hansen i Sande, men denne 
eiendommen kom 1860 tilbake til Nordby, ved makeskifte. Madsen fikk Nordby-seteren, 
mens Hansen fikk hans gård Fjøserud i Sande mot mellomlegg 400 dlr. 1890 solgte Ole 
Madsens enke Gunhild for 20 000 kr. opphold in natura eller 500 kr., fritt hus, lys og ved 
til sønnen Orvald Andreas g. m. Camilla Helgesen, dtr. av skipsreder Ths. Helgesen. 
Barn: Olaf, Borghild. Alvhilde, Gunhild. Orvald Nordby fikk i stand dampskipsbrygge 
ved Nordby; drev ganske stort som trelasthandler og leide en tid sagbruk på Nøsted ved 
Drammen. Han døde 46 år. Gården først for 50 000 kr. til G. A. Aaset, Kristiania, men 
allerede 1906 47 000 kr. til konsul Anders Sveaas, Drammen. Gavebrev på gården 1912 
til frk. Granvilde Knudsen, verdsatt til 50 000 kr. 1923 fra Granvilde Steenstrup f. 
Knudsen for 250 000 kr., hvorav for løsøre 20 000 kr. til Hans og Christian Wærsted fra 
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Modum. som hadde overtatt og drevet gården fra våren 1918. I 1926 skyldsatte en av 
eierne, tilbakeholdt skogparsell, Seterskogen br. nr. 7, senere solgt til Nils ‘Wærsted. 
Hans Wærsted. I 1927 solgte brødrene Wærsted for 77 500 kr. til Ragnvald Tærum. 1938 
for 38 000 kr. Odd Wærsted, sønn av Christian og Lukris Wærsted, f. 1913. Dyrket jord 
80 mål, 300 mål skog, 2 hester, 8-10 kuer, 5 ungdyr, 3 griser, 25 høns. 
 
BRUK NR. 3. Søndre Nordby skog ble 1909 solgt til Evjen & Co., Drammen for 8000 
kr. 1929 for 21 000 kr. til Nils Wærsted. 
 
BRUK NR. 4, Haugen.  
Oskar Holtan solgte 1909 for 600 kr. til trelasthandler Jonn Nilsen, Drammen. 1915 
utskilt parten Nordby foss, br. nr. 5, senere overtatt av Finn Nelson. Samme år solgte 
Nilsen for 14 400 kr. til Bent Mehlum. 1916 for 13 000 kr til Arthur Ellefsen og Ernst 
Pihl.1918 for 24 000 kr. til Torgrim Bilstad m. fl. 1920 for 27 000 kr. til Buskerud krets 
av Norsk Presseforbund. 1924 for 30 000 kr. til Ragnvald og Bernhard Borgersen. 1931 
for 14 000 kr. til Enok Nystrøm. 1931 for 16500 til P. A. Ødegard. 1934 for 16 000 kr. til 
Signe Aasen. Hennes søster, Ranveig Aasen driver barnehjem på eiendommen. Flere 
hustomter og hyttetomter er frasolgt bruket. 

 

Plassen Haugen ovenfor Sagbukta, bilde tatt på 1930 tallet. 
 
HUSMENN OG PLASSER 
Matrikkelen 1723 nevner en husmannsplass under Nordby. Første husmannsfolkene 
vi vet om her, var Svend Nilsen og Ellen Nilsdtr., skifte etter dem 1749, boets netto vel 
11 dlr. 1781 nevnes Hans Larsen som husmann i plassen Sætra, et navn som minner 
om gammelt seterbruk. Fra 1790 brukte som før meldt Ole Jacobsen Nordby-seteren, 
nevnes ikke 1801, derimot er Peder Pedersen ført opp som husmann med jord. Gift med 
Inger Paulsen, to barn, dessuten en husmannskone Maria Fredriksdtr. som arbeidet på 
gården. 1832 bodde to familier i Nordby-seteren: Hans Olsen som døde av kolera samme 
år og etterlot seg enke Marte Ingebretsdtr. og tre barn samt Anders Pedersen som samme 
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år mistet konen sin, Jøran Jensdtr., av samme sykdommen, tre barn. 1865 var Gullik 
Halvorsen fra Eiker bygselmann i Nordby-seteren og Svend Nilsen fra Hurum hadde 
samtidig bygslet en plass som lå ved Sagbukta, begge lagt ned før hundreårsskiftet. 
  
 
 
 
 
 
 
HANNEVIK STORE 
 
Navnet ble 1593 skrevet Hannewigh, 1605 Hanneuig, 1634 Haffneuigen. 1723 
Haufnevig, i siste halvdelen av 1700-tallet Hannevig og Hanevig; fra omkring 1850 fikk 
formen Hafnevig, Havnevig innpass igjen, men den offisielle skrivemåte er Hannevik. 
Navnets opprinnelse betegnes som uviss. Muligens kommer det av fuglenavnet hane. 
Som sammensatt navn hører det til en av de yngre gårdsnavneklassene. 
Hannevik strekker seg fra den vesle viken som fjorden danner rett ned for Hannevik 
skole og nordover til Jordfallbukta, hvor Jordfallbekken danner naturlig grense, grenser 
til Nordby i syd (ved Grinhusdalen) og til Hannevik lille (Tangen) i nord. Den dyrkede 
marken ligger hovedsakelig i et avlangt areal nord-syd i til dels kupert lende på leire- og 
sandgrunn. 
Hannevik skog ligger for en del mellom fjorden og innmarken og for en del oppe i 
«Flittigåsen», vest for innmarken. 
Flere plasser, bl. a. Sandtangen. Almeløkken, Jordfallet, som er blitt selvstendige bruk. 
De to gårdene med Hannevik-navn, store og lille eller nordre, har rimeligvis en gang 
vært én større gård, som er blitt delt i en søndre og en nordre del, men det er skjedd før 
de skriftlige kildene tar til. De er begge av ødegårdklassen, og er derfor blant de gårdene 
som ble lagt ned etter mannedauen på 1300-tallet for senere å komme i hevd igjen, for 
Hannevik stores vedkommende 1500-tallet. Senere er gården satt opp i en høyere 
skatteklasse, som halvgård. Hannevik store ble første gang delt i 1766. Gården ble lenge 
brukt sammen med Nordby og Hannevik lille (se disse). 
 
 
MATRIKKELGÅRDEN HANNEVIK STORE, NR.33 
Ødegård (fjerdedelsgård) gl. skyld 1 lpd. salt. etter 1667 15 lpd. korn, — 1723 foreslått 
forhøyet med 5 lpd. 1616 solgte Rasmus Hannevik tømmer til hollandsk skipper, og 
halvhundre år senere opptrer hans sønn. Even, som trelasthandler i forholdsvis stort 
omfang. — 1657 skattet av 2 hester. 10 fe, 5 sauer, 2 svin. — 1667: Skog til smålast, noe 
rydningsland «til engens forbedring», som besitteren er pålagt å foreta, har humlehage. 
— 1723: Dragonkvarter, skog (i sameie med Nordby), sandig og skarplendt jord, 
tungvunnen. — 1803: 2 hester, 8 fe, skog til husbehov, men slett havn, et ubetydelig 
fiske.--1819: I tålelig god drift, tilstrekkelig havn og skog, meget til salg, jorden 
tungvindt, har 2 fiskestøer.--1865: anslått til vel 250 mål åker og dyrket eng, fordelt på 6 
bruk.  
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EIERE 
Midt på 16oo-tallet eides gården i sin helhet av de utenbygds bønder, Hans Lærum i 
Sande, 10 lpd., og Ole Svarterud i Skoger 5 lpd.; i 1661 hadde den sistes arvinger hele 
gården. Kort etter — i 1663 - kom gårdens daværende bruker, Even Rasmussen, i 
besittelse av den, og Hannevik store ble således selveiergods på et forholdsvis tidlig 
tidspunkt. 
 
BRUKERE 
Omkring1600 var Rasmus bruker, 1645 var sønnen Even Rasmussen, f. ca. 1615, 
medbruker. Fra senest 1657, Even alene. Slo seg visstnok opp på tømmerhandel og ble 
første selveieren her, g. m. Ingeborg Arnesdtr.3 sønner: Christen som ble velhavende 
borger på Bragernes Tryg som kom til Berger og Ole. Denne siste ble eier av Hannevik 
store. Nordby og Hannevik lille og var således litt av en bygdekakse. 1692 var faren 
Even Rasmussen død. Løsøret taksert av Thomas Stomperud og Amund Furu for 300 dlr. 
gården for 200 dlr., videre eide boet halve Hage på Hurum samt part i Schøtten på Toten 
og i Ormestad i Våle, part i Nordby-kvernen, en del sølvtøy, bl. a. en sølvkanne til 27 dlr, 
som Christen fikk, netto 592 dlr. Enken var gammel og skrøpelig, tok opphold hos Tryg 
på Berger, som fikk hennes løsøre og alt hun arvelig tilfalt. Ole Evensen som 1686 hadde 
overtatt nabogården Nordby, overtok 1692 også Hannevik store, idet han løste ut 
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medarvingene og flyttet dit samtidig som han beholdt Nordby. Fra 1695 eide han også 
Hannevik lille. Ole var død 1708. Ved skiftet opplyses at Hanneviks skog var meget 
uthoggen; åker og eng var dog i noenlunde god hevd, boets netto 313 dlr. Bruken av så 
vel Hannevik som Nordby ble nå overtatt av Oles svigersønn, Hans Markussen fra 
Landfall i Lier. g. m. eldste datter Anna Olsdtr. Da Hans fra før hadde Hannevik lille, 
som han hadde kjøpt as svigerfaren, ble han nå altså eier av tre gårder. Lot 1709 holde 
takst over Hannevik store: I stuebygning ny oppført for noen år siden med tilbygd 
«atterstue», skorstein i stuen, kammers, svalganger omkring huset på østre og nordre 
side; nord for denne bygningen 1 gammel stue med bryggers og skorstein, like ved en 
bod; disse husene var gamle og ubrukelige; syd for den nye stuen et nytt sledeskjul, 
videre 2 gamle fjøs, 2 lader med låve mellom, delvis forfalne, råtten hestestall. 1 gammel 
forfallen og ubrukelig kjone, 1 gammelt vedskjul, gjerdene i slett stand; engene meget 
overgrodd med or og annen små løs skog, skogen noenlunde med tømmer til bjelker og 
smålast. I 1719 skifte etter Hans Markussens kone, Anna Olsdtr. Ti barn: Markus, Jacob, 
Ole, Christen som tok til sjøs og 1731 var i Holland, Rasmus som ble skipper og 
verftseier i Svelvik, eier av Tømmerås m. v., Karen som ble g. m. lensmann Michel 
Johansen Loug på Hannevik lille, Lise som ble g. m. Paul Rasmussen på Egge i Lier, 
Marte som ble g. m. Rejer Davidsen på Furu og deretter på Eik, Ingeborg som ble g. m. 
Jacob Olsen Høen i Asker, og Anne. Løsøre og sølv for 289 dlr. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jord: Hele Hannevik store, hele Nordby og hele Hannevik lille. Boets netto 810 dlr. —  
I 1724 fredlyste Hans Markussen de tre gårdene sine, hvis utstrekning «av eldgammel tid  
skal ha vært og ennå er således. Gården Nordre (Lille) Hafnevigens eiendeler, tar sin 
begynnelse på den søndre side av en bekk som rinner ned ut i Dramsfjorden og følger 
samme bekk opp gjennom Hestedalen. til en ås. kalles Kramleås og enn videre siden opp 
etter i noen små myrer. hvilken strekning gården Stomperuds eiendeler på den nordre 
side av bekken fra Dramsfjorden av i ligemåte følger, mens ved de små myrer endes 
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Stomperudskogen og i dens sted mottar gården Helgeruds eiendeler, som da tillikemed 
nordre Hafnevigens skog følger kjøreveien til Stochen, og derfra etter veistien ned ut i 
nordre Øksnevannet, derfra igjen etter en bekk fra bemeldte Øksnevannet, rinnende ut i 
et vann, Reiersjø [Røysjø] kallet, og fra denne bekk sønder over bemeldte Reiersjø, til 
den sydøstre ende av dette, hvor min annen gård Nordbys skog på den østre og gårdene 
Kjeldås udi Sande sogn beliggende, deres skog, på den vestre side igjen mottar, og altså 
går da gården Nordbys skog og eiendeler fra den sydøstre ende av Reiersjøen. opp udi en 
myr. Spirstagemyren kallet, og derfra igjen over Nordby Kubavannet, til veistien. på fire 
borseskudd nær, Fiskesleden, og siden etter veien øster over til en bekk, der rinner i syd 
og nord kalles Kringlemyr, så nær at man kan se til bekkeoset, og etter samme bekk 
følges siden like nedad til vannet, ut i Dramsfjorden, så at av denne siste beskrevne 
strekning, fra den sydøstre ende av Reiersjø og like ned til udi Dramsfjorden ligger de 
gårder Nes og Furu på den søndre og Nordbys eiendeler på den nordre side.» Dette 
fredlyses for inntrengende naboer både med hensyn til skog, mark, fiskeri, jakt. «skyden 
og jagen». Likedan fredlyses «førbemeldte mine gårders eiendeler, strekkende seg langs 
ved vannet udi Dramsfjorden, hegynnende fra den bekk, der har Nes-gårdene og Furu på 
den søndre og gården Nordbys eiendeler på den nordre side, og kontinuerer til en annen 
bekk nord etter der har nordre Hafnevigs eiendeler på den søndre og gården Stomperuds 
eiendeler på den nordre side.» Hans Markussen døde 1730, og eldste sønn Markus 
Hansen. f. 1702, g. m Christine Torsdtr. overtok nå Hannevik store og løste ut medarv- 
ingene, mens nesteldste sønn Jacob Hansen. overtok Nordby, og Hannevik lille gikk til 
svogeren lensmann Michel Johansen Loug. 1766 ble Hannevik store for første gang delt, 
idet Markus Hannevik for 350 dlr. .solgte halve gården til nesteldste sønn Jens 
Markussen. (Eldste sønn Frantz Markussen frasa seg åseteretten.) Kontrakt mellom faren 
og sønnene: Frantz er gift, har barn, Jens ugift. Faren har «ved Guds nåde allerede hatt 
den fornøyelse av hans velsignelse ned min omsorg, å se de tvende av mine fire barn, 
nemlig mine døtre Anne og Kristine ved giftermål med smukke menn forsynede og satte 
i de omstendigheter at de kan ha sitt brød. . .» Derfor hjelper han nå de 2 sønner ved å 
overdra Jens halve garden og være faren til hjelp med den andre. Frantz overlates en 
plass under gården med årlig avgift 8 dlr, som utredes i form av arbeid. Etter farens død 
skal Frantz ha den andre halvdelen av Hannevik for 300 dir. 1775 opplystes på tinget at 
Frantz og Jens drev handel med slaktefe som de kjøpte i Oplandene og solgte igjen ”her i 
Egnen”. I779 deleforretning, slik at Frantz og Jens fikk hver sin del av gården (faren 
oppgav sitt halve bo): Østjordet som begynte ved Sagledet ved Nordby deles slik at 
Frantz fikk den søndre og vestre delen, mens Jens tilfalt den nordre; vestjordet som 
begynte ved selve gårdens huse fikk Frantz den søndre delen og Jens den nordre; utengen 
ble delt etter bekken gjennom den, slik at Frantz fikk det som lå på vestre side og Jens på 
østre siden: havnen til felles nytte: den behyggede plass på den inngjerdede såkalte 
Almeløkken tilfalt Frantz, mens det inngjerdede jordstykke kalt Jordfallet på nordre 
siden as den bekken som renner gjennom Utengen skulle tilfalle Jens: delet av gårdens 
skog tar sin begynnelse ved «Bogtegrinden» og går veien sydvestetter til Flittigkleven og 
veien derfra til Kollebunden, samt veien sydvestetter til sydligste ende av Seterdalen; av 
denne skog skulle Frantz ha søndre, Jens nordre delen: hestehagen ble delt således: delet 
der igjennom skal begynne fra gårdsgrinden og følger veien nordetter til såkalte 
Nesodden, av denne hestehage skulle Frantz ha østre delen. Jens vestre; gårdens 
frukthage samt fiskerier og grunner skulle være til felles bruk, låven og kjonen likeså; da 
fremhusene stod på Jens’ del av garden. skulle han erstatte Frantz 40 dlr, for det. —- 
Markus Hansen døde 1796. 94 år. 
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BRUK NR. 1, 6. Jens .Markussen var g. m. Marte Maria Jacobsdtr. fra Knive øvre i 
Skoger, 3 døtre: Gunhild, Noomi, Anne Christine. Solgte 1809 bruket til svigersønn Ole 
Hansen Haukeli. g. m. Anne Christine, men Jens brukte gården en tid etter avtale med 
svigersønnen. Denne pantsatte 1827 gården for 350 dlr, til Drammensborgeren Andreas 
Solberg. som 1829 overtok den for 1100 dir. Dermed var denne delen av Hannevik store 
gått ut av den slekten som hadde sittet på gården siden omkring år 1600. I 1834 solgte 
Solberg for 800 dlr, til Ole Brodersen Nes. 1867 gikk bruk nr. 1 og 6 (en parsell som ble 
skilt ut 1857, men kom tilbake til gården) for 3250 dlr, til Jon Christiansen. Han innsatte 
1884 sine søstere Anne Kristine og Ovidia Pernille Hannevik til arvinger etter seg; året 
etter ble Ovidia enearving og solgte 1886 for 12 000 kr, til Jon Madsen fra Gransherad i 
Telemark. 1891 for samme beløpet pluss føderåd til Carl Christian Olsen. 1912 for 18 
500 kr. til Anders Henjum. f. 1885 i Leikanger, g. m. Agot Veggesrud fra Sigdal. Dyrket 
jord 100 mål, skog 50 mål, 2 hester, 8 kuer, 4 ungdyr. 8 griser, 30 mål frukthage. Fra 
1925 og utover bygslet bort en rekke hyttetomter. 1928 solgt tomt til Skoger og 
Nesbygdens Fruktsalgslag (Fruktkjelleren, nå Nesvang). 
 
BRUK NR. 2, 3. Frantz Markussen ble g. m. Marie Jørgensdtr., som det var skifte etter 
1810. Barn: Markus, som var reist til sjøs, Jørgen, samt døtrene Christine og Olene som 
ble g. m. hver sin plassmann, henholdsvis Iver Hansen i Jordfallet og Tron Andersen på 
Nes-eie nedre. Løsører ble solgt ved auksjon for til sammen 100 dlr., det meste av det ble 
kjøpt as sønnen Jørgen. For besetningen lå prisene (krigsmynt) langt over takstene: 1 
muset hoppe 35 dlr. (takst 12 dlr.). 1 blakk ung hoppe 20 dlr. (14 dir.) 1 ku Kinneros 38 
dlr. (16dlr.), 1 ku Springerlin 32 dlr. (16 dlr.), 1 ku Sigerkol 41 dlr (16 dlr.), 1 ku 
Velkommen 17 dlr. (16 dlr.), 1 okse 44 dlr. (16 dlr.), 1 kvie 15 dlr. (8 dlr.), i stutekalv 15 
dlr. (8 dir.), 1 sau 6 dlr. (2 dlr.). I 1805 hadde Frarnz Markussen for 2000 dlr, pluss 
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føderåd overdratt gården til nest eldste sønn Jørgen Frantzen. Fem ar senere i 1810 viste 
faren frem på tinget huden av en fullvoksen ulv som han selv hadde skutt på gårdens 
grunn. — I 1811 ville en sønn as eldste sønn Anders Markussen ta gården på odel, men 
han og Jørgen ble forlikt på nærmere betingelser. Anders ble senere vaktmester på 
Drammens rådhus. Gamle Frantz døde 1824 boets netto var bare 1 dlr. 2 m. 4sk I 1840 
ble Jørgen og eieren av bruk nr. 1. 0le Brodersen Nes, enige om å dele de to 
fiskeplassene som hørte til gården slik at de vekselvis skulle bruke dem. — 1852 solgte 
Jørgen, som døde 1853, halve bruket til sønnen Magnus Jørgensen og den andre 
halvdelen (bruk nr. 3 ) til svogeren Christoffer Hansen  g. m. Andrea Jørgensdtr. 1854 
kjøpte Christoffer også Magnus’ del for 1500 dlr. og var dermed eier av hele bruket. 
Branntakst ble i 1855 holdt over Christoffer Hansens hus, 2-etasjes tømret, tegltekt og på 
søndre endvegg bordkledd våningshus, ved østre langvegg bindingsverks svalgang med 
tegltekt skråtak i forbindelse med bygningens tak, i 1. etasje stue, kjøkken med skorstein, 
kammer med kokeovn. gang mellom kjøkkenet og bryggerhuset, hvor skorstein og 
bakerovn, i 2. etasje innredet et større værelse, takst 240 dlr. Videre tømret tegltekt 
uthushygning. låve med 2 lader, stall med 3 spilltaug fjøs med 5 båser, forrom under 
låven. takst 400 dir. Når takstene ble så relativt lave, s 2 det fordi husene til dels var 
gamle og trengte forbedringer. Christoffer Hansen solgte flere parseller av bruket, og da 
Magnus Jørgensen døde 1858, ble enken hans, lngeborg Christoffersdtr., tilkjent det som 
var tilbake av eiendommen. Hun giftet seg annen gang med Jon Madsen fra Gransherad i 
Telemark, som en tid også hadde bruk nr. 1. 1879 gikk bruk nr. 2 og 3 for 18 000 kr. til 
Jon Andersen Stomperud. Gav 1887 Strømm kommune rett til å legge vei over 
eiendommen fra hovedveien til Hannevik skole. Samme år arvefestebrev til Cornelius 
Hansen (Kuflekken) for ham og hans hustru for levetiden på et stykke jord mot årlig 
avgift 12 kr. (1937 kjøpte daværende eier bruk nr. 2 huset etter Cornelius Hansen). I 
1899 ble garden overtatt av Per Niløsen fra Ek nedre i Lier. Han hadde den til 1904, da 
bruk nr. 2 og 3 ble solgt til Olaf Osmundsen Vigeland med forbehold om at eieren av 
Almeløkken har rett til gjerdefang og havnegang for ku m.v. I9O5 for 16 500 kr. solgt til 
Carl C. Dalen, 1907 for 17 000 kr. til Olaus Kristiansen Elton fra Nannestad, g. m. Guri 
Fosshaug fra Hol. Solgte 1908 skogen Flittigskog til H. E. Evjen, Drammen. 1920 fikk 
enken uskiftebevilling og satt med gården til hun 1946 solgte for 23 000 kr. pluss 
opphold til sønnen Jørgen Elton. f. 1914, g. m. Marthe Sauthon fra Sigdal. Dyrket jord 
75 mål, annet areal 6 mål, skog 100 mål, 1 hest. 6 kuer, 3 ungdyr 2 griser, fruktdyrking. 
 
BRUK NR. 4. Almeløkken. Utgått fra bruk nr. 2 og solgt 1855 fra Christoffer Hansen, 
Magnus Jørgensen og Christen Abrahamsen Trøgstad til Christoffer Jørgensen. 1868 ved 
auksjon for 350 dlr, til smed Christian Jørgensen, senere overtatt av enken etter dennes 
sønn Hans, Caroline Christiansdtr., som annen gang ble g. m. Bernh. Olaussen. 1921 
solgt en part til Theodor Iversen, og 1931 gikk resten fra Bernh. Olaussens arvinger til 
medarving Agnes Andersen for 6000 kr. innbefattet br. nr. 15, en part av Hannevik skog 
som Olaussen kjøpte 1915 av H. E. Evjen. På bruket har det gjerne vært 1 - 2 kuer like til 
1950. 
 
BRUK NR 5, Sandtangen. Utgått fra bruk nr. 2 og 1855 solgt av Christoffer Hansen for i 
100 dlr, til 0laus Hansen. 1860 for 16o dlr, til hans enke Birgitte Bentsdtr., som giftet seg 
annen gang med båtbygger Nils Pedersen fra Lier. 1874 for 200 dlr. til stesønn Hans 
Olausen. 1879 solgt en part til matros Andreas Abrahamsen (bruk nr. 9). 1894 gikk 
resten av bruk nr.5 ved auksjon til H. Hvaale. 1896 for 700 kr. til Martin Hansen. I 1900 
brant de gamle det gamle innhuset på Sandtangen, og daværende eier  Martin Hansen 
bygde nytt høyere opp i terrenget, da fjorden var i ferd med å vaske bort tomten der det 
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gamle huset hadde stått. I 1925 solgte Martin Hansen for 13 000 kr. til Drammens 
Ynglingeforening (K. F. U. M.). 1935 for 9000 kr. til snekker Thorbjørn Faldbakken, f. 
1902 i Romedal, g. m. Magnhild Nordhustad. Husdyrholdet på bruket er opphørt. En del 
mark nedenfor riksveien i sin tid skylt bort av fjorden. Et par hyttetomter bortfestet. Etter 
at Thorbjørn Faldbakken kjøpte stedet startet han en snekkerbedrift, og lagde vinduer og 
innredningsutstyr. Snekkerverkstedet hans lå nedenfor den gamle riksveien. Han startet 
også opp kafedrift, men det er uvisst hvor lenge dette varte. Da den nye riksveien kom 
ble Sandtangen ganske forandret, og det gamle innhuset ble revet en gang på 60 tallet. 
 

 
BRUK NR. 6. Utgått fra bruk nr. 2 og 1858 av Christoffer Hansen for 200 dlr. solgt til 
matros Cornelius Larsen, 1867 fra dennes enke Ellen Larsdtr. for 125 dlr. til Ole 
Brodersen på bruk nr. 1 og har senere fulgt dette bruket. 
 
BRUK NR. 7. Utgått fra bruk nr. 2 og 1858 av Christoffer Hansen solgt for 350 dlr. til 
Jens Christian Larsen, Syvertsvolden, senere overtatt av hans datter Laura Kristine gift 
med styrmann Anders Nilsen. 1873 fra denne til Jørgen Thorvald Jensen. 1885 til Orvald 
Nordby 1891 for 2000 kr. til Hans Johansen, som ved siden av bruket drev som 
tømmerfløter og tømmerhogger, døde 1939, hvoretter hans enke Elevine Johansen født 
på Sandtangen 1866 og pleiedatter Ella Johansen har sittet med bruket. Dyrket jord 17 
mål, annet areal 10-15 mål, 2 kuer, 3 – 4 ungdyr. Eiendommen går ned til vannet i 
Jordfallbukta 
 
BRUK NR. 8. Er en part som Christoffer Hansen 1871 (skjøte 1874) solgte til Strømm 
kommune (Hannevik skole med lærerjord). Kommunen kjøpte også til en annen mindre 
parsell. 
 
BRUK NR. 9, Sandtangen. Er den parten som Andreas Abrahamsen kjøpte av br, nr. 5. 
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BRUK NR. 10, Nedre Hannevik. Er en del som Carl Olsen Hannevik holdt tilbake av 
bruk nr. 1 og bebygde etter at han hadde solgt gården i 1912. 1918 solgte han for 15 000 
kr. til stykkjunker Fr. Vollmann, I925 for 17 000 kr. til Johan Wold. 1927 for 12 000 kr. 
til Julie Gudem, som straks solgte for 14 500 kr. til maskinist Edvin Iversen. 
 
BRUK NR. 12, Store Hannevik skog. Solgt i 1908 av Carl Olsen på bruk nr. 1 for 14 500 
kr. til Evjen & Co., Drammen. 1915 med bruk nr. 13 (Flittigskog av bruk nr. 2) for 30 
000 kr. til Oskar Langerud. 1943 for 34 000 kr. til fru Ragnhild Langerud. Fra1913 og 
utover fraskilt en rekke parseller.  
 
BRUK NR. 16, Jordfallet gamle. Opprinnelig den nordligste plass, nå selveeierbruk, 
under Hannevik store, like ved Jordfallbekken. Den gamle stuen stod der hvor riksveien 
nå går; uthuset lenger opp. Da Hartvig Martinsen for 40 kr. pr. år bygslet plassen i 1894, 
hadde den ligget brakk i lengre tid, visstnok omkring halvhundre år og det vokste stor 
skog helt ned til veien. Kjøpte et hus som hadde stått på nordre Sletten og flyttet det ned. 
Opparbeidet plassen og kjøpte den 1917 av H. E. Evjen, som eide Store Hannevik skog, 
for I500 kr. Ca. 5 mål innmark, mestedelen lagt ut til frukthage. Har holdt et par kuer og 
småfe, nå 1 ku og kalv, høns. Martinsen er f. 1873 på Syvertsvolden, g. m. Margit 
Johansen. 
 
 
H U S M E N N 
Den første husmannsplassen som nevnes under Hannevik store var Jordfaldet, ca. 1730 
var Arne Jørgensen fra Nedberg på Eiker husmann her. I 1801 betegnes Johannes 
Andersen som «forarmet husmann» under br. nr. 1, hadde kone og 4 barn.  Samtidig er 
ført opp Iver Hansen som husmann med jordvei under bruk nr. 2. g.m. Christine 
Frantzdtr., 2 barn; endelig var 1801 Ole Simensen husmann og skomaker under br. nr. 2, 
hadde ingen jordvei. 1825 gav eieren av br. nr. 1 Ole Hansen, bygselseddel på plassen 
Jordfallet til Hans Iversen og hustru Tolline Gundersdtr, mot årlig å arbeide 30 dager på 
gården. Husene på plassen skulle være Iversens eiendom, og kunne etter hans død flyttes 
bort. Iversen døde 1838. Denne husmannsplassen lå i nærheten av lokalet Nesvang. 
 
 
 
HANNEVIK LILLE 
Om navnet og annet vises til innledningen om Hannevik store. Garden, som i eldre tid 
også. er blitt benevnt Hannevik nordre, strekker seg langs fjorden fra Jordfallbekken i 
syd. hvor den grenser til Hannevik store, og nordover til den ved Syversvolden støter til 
Stomperud ved en bekk som har vært kalt «Gartnerbekken». Innmarken ligger noe spredt 
og i til dels kupert lende på sterkt sandblandet grunn. Skogen strekker seg i vest inn til 
sognedelet i Røysjø. Det vesentligste av skogen ble fraskilt gården i 1906. 
Hannevik lille hører til de gårdene som ble lagt ned etter mannedauen og etterfølgende 
depresjonsperiode, men må være kommet i bevd igjen senest 1587. Forekommer deretter 
ikke i kildene før den ble ført inn i matrikkelen 1667. Gården ble en tid brukt sammen 
med Hannevik store og Nordby. I gammel tid var Tangen og Jordfallet husmannsplasser 
til gården, senere Sletten og Seterdalen samt plassen Vælven, Bakken m. v. Om alle disse 
gjelder at de er blitt selvstendige bruk eller er lagt til sådanne. 
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MATRIKKELGÅRDEN HANNEVIK LILLE, NR. 34 
Ødegård (fjerdedels gård) 1587, skyld i 1667 og deretter 5 lpd. korn; i 1723 foreslått 
forhøyet med 3 lpd. — 1667: Skog til noe sagtømmer, bjelker og smålast av furu og 
gran, intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og 
brenneved samt noe til smålast, fehavn i hjemraksten, sandig jord. — 1803: 1 hest, 3 fe, 
nødvendig skog. — 1819: I måtelig drift, noe rydningsland, god havn og av skog 
betydelig til salg, jorden tungvint og skarp, skogen derimot bekvem å drive, et ubetydelig 
fiske. — 1865 anslått til 148 mål åker og dyrket eng. fordelt på, 3 bruk, derav 143 mål på 
hovedbruket med 13 mål avsidesliggende. 
 
EIERE 
1587 eides gården as Jon Nilsen. Tordenstjerne på Gullaug i Lier. 1667 av fru Magdalene 
på Gullaug, enke etter Jon Auensen. I 1604 solgte Auen Jonsen gården med to 
husmannsplasser til Drammens-borgeren Nils Pedersen Bache og Nils Madsen Norup, 
halvparten hver. Men allerede året etter i 1695. kom Hannevik lille med plassene ved 
makeskifte til en bvgdas mann, Ole Evensen Hannevik. Bache og Norup fikk i stedet Ole 
Evensens gård Jordbrek i Skoger og part i Knem søndre som Oles hustru Lis 
Chrjstoffersdtr, hadde arvet etter foreldrene på Jordbrek. Deretter var Hannevik lille 
selveie. 

 

Jordfallbukta. Omtrent midt på bildet ved seilerhytta slutter Hannevik store og Hannevik lille begynner. 
Steinbråten fyrlampe ytterst til høyre. Foto 1949. 
 
BRUKERE 
Gullaugs eiere hadde i sin tid husmenn som arbeidsfolk på gården. I 1666 disse tre: 
Lars Trulsen, Gunder Tangen og Jens Larsen. Den første kjente selveieren her, Ole 
Evenscn Hannevik var siden 1686 eier av Nordby og fra 1692 også av Hannevik store, 
og bosatte seg der. I 1699 solgte han Hannevik lille for 250 dlr, til sin svigersønn, Hans 
Markussen fra Landfall i Lier. g. m. Oles eldste’ datter. Anne Olsdtr. Etter svigerfarens 
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død i 1708 Overtok Hans også. Hannevik store og Nordby. 1724 fredlyste han de tre 
gårdene sine (nærmere om dette under Hannevik store). Ved Hans Markussens død1730 
ble Hannevik lille overtatt av hans svigersønn, lensmann i Strømm, Michel Johansen 
Loug fra Akerholt i Hoff, g. m. Karen Hansdtr. Han overtok etter hvert også de øvrige 
arvelodder og eide ca. 1750 hele garden. Han må være død ca. 1752. Enken Karen satt i 
uskiftet bo til 1765, da skifte etter mannen ble holdt; boets netto 80 dlr. Sønnen Johannes 
Michelsen Loug. g. m. Karen Rasmusdtr., overtok gården og dessuten 1770 de 
arvepartene som søsken og svogere hadde nemlig fra Hans Michelsen Hannevik lille, Ole 
Michelsen Ebbestad, Johannes Schultz lensmann i Lier g. m. Anna Michelsdtr., Sander 
Jacobsen Syversvolden g. m. Johanne Michelsdtr., Live Michelsdtr. enke etter Syver 
Pedersen i Strømmen strandsted. Med egen arv og tidligere kjøp var Johannes dermed 
eier av hele gården, men døde alt i 1772 og etterlot seg enke og fire barn under 6 år. 
Boets brutto 597 dlr., netto 86 dlr. Enken Karen Rasmusdtr. giftet seg annen gang med 
Jon Olsen, som 1784 fikk bevilling til å drive gjestgiveri på Syvertsvolden, men han 
druknet på fjorden sammen med seks andre i 1792. 40 år. Enken som 1793 tok 
obligasjon hos Ole Brodersen Nes øvre på 200 dlr., satt i 1800 fremdeles som eier og 
bruker as gården. men hadde året etter overlatt bruken til Torger Torkildsen og døde 
1802, 65 år. Hannevik lille gikk nå over til Broder Jørgensen. der drev gården som 
underbruk til Sønsteby til 1823, da han for 800 dlr, solgte den til sønnen Jørgen 
Brodersen. han døde som gjestgiver og bonde på Hannevik lille i 1829, 33 år. Enken 
Andrea Andersdtr. giftet seg annen gang med Anders Haagensen. Som spilte en 
betydelig rolle i bygda i det kommunale selvstyres første tid. Han overtok nå gården og 
han må ha kostet på den atskillig. Ved takster i 1840 -43 forlangt av Haagensen, ble 
jordveien alene taksert for 1500 dlr., skogen for 1800 dlr, og husene for 1600 dlr. 
Haagensen hadde da bygd bl. a. ny hovedbygning, den samme som ennå står på Tangen. 
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Branntakst 1846: Toetasjes tømret og tegltekt hovedhygning, utvendig bordkledd og malt 
med gul farge; en gang midt i bygningen, på dennes nordre side panelt og gulmalt 
dagligstue, kjøkken med skorstein og kjøkkenkammer og i dagligstuens søndre side 
avdelt en skjenkebod; på søndre side av gangen panelt og grønnmalt storstue, 
sengekammer, i 2. etasje 2 værelser med videre, taksert 1000 dlr. I vest for 
hovedbygningen ny bryggerhusbygning hvori skorstein med bakerovn og innmurt 
bryggepanne, en drengestue, vedskjul m. v., takst 400 dlr., videre stall av tømmer med 
spilltaug, vegg i vegg med denne låve og lade av tømmer, takst 350 dlr., fjøs av tømmer 
til 10 fe m. v., forsynt med springvann, takst 200 dlr. Hertil kom husene på 
husmannsplassen Sletten og plassen Syversvolden, henholdvis 140 og 200 dir., samlet 
takst 2290 dlr. Anders Haagensen drev også som nevnt i bind I skipsrederi. og hadde 
1840-årene skysstasjon og gjestgiveri på gården, liksom han plantet frukthage og drev et 
større sagbruk. Dette lå ved Øksnevanns-bekken, og ved kontrakt av 31. juli 1854 hadde 
Peder Auensen Helgerud overdratt bruken av bekken til Haagensen samt nødvendig plass 
for sagbruket, fri vei, oppdemninger. bord- og tomteplass så lenge Haagensen eller 
fremtidige eiere ville bibeholde sagbruket mot årlig avgift 5 dlr. Branntakst over 
sagbruket 1855: Sagbygningen lå en halv mils vei fra gårdenes hus, 33 1/2 alen lang. 11 
alen bred og 9 1/2 alen høy, takst 300 dlr., blant inventaret nevnes vannhjul 2 saggrinder. 
12 sagblad a 6 dlr, stykket og 2 skjærebenker. takst for inventaret 350 dlr.. altså i alt 650 
dlr. Ny takst over gården 1857 viser betydelig stigning siden ca. 1840: Innmarken 2500 
dlr., skog og utmark 3500 dlr., bygninger 1800 dlr., sagbruket 1200 dlr., til sammen 9000 
dlr. imidlertid måtte Haagensen gjøre oppbud 1860, og eiendommen ble solgt ved 
tvangsauksjon for 4200 dlr. til E. M. Hansen. Han solgte 1873 mesteparten av gårdens 
skog for 3000 dlr, til Andreas Kristensen. 

Ved auksjon 1879 gikk resten av eiendommen til Jørgen Thorvald Jensen etter at den en 
tid omkring 1865 hadde vært eid av kjøpmann L. Aass m. fl.; den hadde 1865 ingen 
bruker, bare 2 husmenn. 1883 brente Jensens bryggerhus og alle uthusene på gården, de 
ble gjenoppført året etter, men i 1885 solgte han gården til Hans Taraldsen, og like etter 
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brente uthusene på ny. 1887 kjøpte Taraldsen tilbake skogen. br. nr. 4, av Andreas 
Kristensen, og begge brukene ble slått sammen til ett bruk. 
 
BRUK NR. 1. Hans Taraldsen solgte unna flere parter de følgende arene, men gikk 
konkurs 1890, og ved auksjon gikk eiendommen for 16 000 kr. til kontorsjef Juul 
Andersen. søm solgte videre 1898 for 25 000 kr. til A S Lier. Varald og Bogen. som bl. 
a. drev skipning av sand og is fra eiendommen og til det bruk hadde anlagt en brygge ved 
fjordkanten. I 1903 skilte selskapet fra den gjenværende delen av jordveien (bruk nr. 10. 
Tangen), mens det vesentlige av skogen, ca. 3000 mål, i 1906 for 25 000 kr. ble solgt til 
Evjen & Co., Drammen. Videre i 1918 for 160 000 kr. til Gunnar Stabæk og Gullik E. 
Greeni, Knut M. Hangan og Halvor Kvisle fra Sigdal. 1924 for 90 000 kr. til tannlæge 
Hartvig Lund, Oslo. 
 
BRUK NR. 2, Syversvolden; Hele Syversvolden var opprinnelig 1-2 plasser under 
Stomperud. Den første mann som nevnes her, var Anders Gulliksen ”Schuldzvolden”. 
Det var i 1692, og i 1706 sies plassen å være ”bebygd og bebodd”. På Syversvolden 
bodde i 1730-årene Christen Olsen, som er den første som nevnes som gjestgiver her, 
riktignok uten å ha myndighetenes tillatelse til å være det. Da lensmann Michel Loug på 
Hannevik lille hadde vanskelig for å klare seg med det lensmannsomhudet kastet av seg, 
fikk han i 1736 bevilling av greven av Jarlsberg til å være gjestgiver samtidig som det ble 
forbudt for Christen Olsen a drive slik virksomhet. Trolig var det vanskelig å venne folk 
av med å ta inn på Syversvolden, og i 1740 fikk lensmannen for 50 dlr. skjøte på plassen 
av Even Knudsen Stomperud, med gyldighet etter at Christen Olsens enke, Inger 
Meynertsdtr. var død. Hun levde fremdeles 1749, men må være død like etter, og 1751 
kjøpte Loug husene på plassen av Peder Ellevsen. De ble etter lensmannens død 1752 
overtatt av hans svigersønn, Sander Jacobsen. g. m. Johanne Miehelsdtr. Loug. Jordveien 
fulgte Hannevik lille til 1854, og ble inntil da bygslet bort til Syversvoldens beboere. 
Sander betalte I2 dlr, årlig avgift. Ved skifte etter konen 1789 ble husene. som var 
beboerens, taksert til 200 dlr., boets netto 270 dlr. Sander druknet i fjorden utenfor 
Sandtangen søndag morgen 21. oktober i 1792 sammen med 6 andre som var med ham i 
båten: Anne Kristine Johannesdtr. Tangen 25 år, Siri Hansdtr. 30 år. Olene Marie 
Torsdtr. Eik 22 år. Jon Olsen Tangen 40 år. Jørgen Trulsen 21 år. Anders Trulsen 19 år, 
alle ble funnet igjen, de siste tre 14 dager etter ulykken. Sander Jacobsens sønn, 
Chritoffcr Sandersen. fikk nå bygslet Syersvolden for uforandret avgift samt havn for 2 
kuer sammen med Hannevik lilles kuer mot 6 mark årlig avgift. Christoffer er 1801 ført 
opp som gjestgiver og bonde. I 1816 makeskifte mellom Hans Lie på Stomperud og 
Broder Jørgensen Sønsteby som eier av Hannevik lille. Lie overdrog et stykke jord på 
den nordre kanten av Syversvolden og fikk i stedet et stykke jord på den søndre kanten 
av Syversvolden. 
I 1854 gikk Syversvolden som nevnt over til selveie, idet Jens Kristian Larsen for 255 
dlr. kjøpte eiendommen av Anders Haagensen. 1857 kjøpte Larsen til en parsell av 
Stomperud, bruk nr. 2 der. Natten mellom 17. og 18. mai 1860 brente alle husene på 
Syversvolden til grunnen. Assuransen var til sammen 1220 dlr.. Nye hus ble straks bygd 
av Larsen, som solgte det hele 1873 for 600 dlr, til sønn Jørgen Thorvald Jensen. Han 
kjøpte 1879 Hannevik lille og solgte samtidig Syversvolden for 11 200 kr. til Edvard E. 
Grimsrud fra Røyken. 1895 fra dennes enke Regine Grimsrud for 10 000 kr. til kaptein S. 
0. Svendsen, Drammen, 1897 for 12 000 kr. til fru Josefine Nilsen; 1915 for 18 000 kr. til 
bakermester Ludv. Nicolaysen; 1938 for 60 000 kr. til svigersønn Hans Pedersen og 
hustruen Hjørdis. 1946 for 57 000 kr. til Erling Hjelmtvedt fra Botne f. 1919, g. m. 
Bergljot Andreassen fra Svindal i Våler. 
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Dyrehold er opphørt forlengst. En del hyttetomter er fraskilt, og en del av innmarken i 
sin tid ødelagt på grunn av oversvømmelse ved sprengning av en isdam. Resten av 
innmarken i hovedsaken lagt ut til frukthage. Eieren driver Syversvolden Fjordrestaurant 
og Syversvolden Landhandleri. 
 
BRUK NR. , 6, 15, Bakken. Ved branntakst 1858 er eiendommen kalt «Plassen Bakken» 
under Hannevik lille. Ole Pedersen eide husene; hovedbygningen var da ny, dels av 
tømmer, dels av bindingsverk, og innholdt stue, kammer og kjøkken, takst 430 dlr.; uthus 
med lade og fjøs ønsket eieren ikke assurert da. I 1861 ble plassen selveie, idet 
skifteforvalteren i Anders Haagensens bo solgte for 80 dlr, til Ole Pedersens enke, Maren 
Johanne Pedersdtr., 1865 kjøpte hun til parten Roligheten av br. nr. 1 av Helgerud. 
Solgte 1889 for 600 dlr, pluss opphold til svigersønn, tømmermann Anders Andersen 
Bakken, Som 1889 av Hans Taraldsen for 1000 kr. hadde kjøpt en parsell av Hannevik 
lille (br. nr. 6). Videre kjøpte han 1924 av Hans Hellum for 4200 kr. parsellen Salta (br. 
nr. 15), som senere er gått tilbake til Tangen. 1940 solgte Bakken eiendommen for 7000 
kr. pluss husvære til barna: Astrid Bakken, Alf Moholt, Henry Moholt, Johs. Moholt og 
Ragnhild Bakken. Av eiendommen er bygslet en del hyttetomter. På bruket har gjerne 
vært fødd 1-2 kuer. Anders Bakken døde 1951. 
 
BRUK NR. 5. Holen. Parsell solgt av Hans Taraldsen 1888 for 300 kr. til Peder Larsen 
Stomperuddalen, senere slått sammen med br. nr. 3 av g. nr. 35, Helgerud. 
 

BRUK NR. 7, 12, 13, Skjønvik. Ligger ved Jordfallbukta og var tidligere husmannsplass 
under Hannevik lille, kalt Vælven. Solgte av skifteretten i Hans Taraldsens konkursbo 
1891 for 1700 kr. til kontorsjef Hans Juul Andersen, Drammen. Han kjøpte 1918 til en 
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part, Skjønnvikstranden, av Nils Meland for 150 kr. (br. nr. 13). Solgte 1932 
eiendommen for 20 000 kr. til sønn, gartner Anders Popp, som 1916 for 5000 kr. av Ole 
Jordheim hadde kjøpt husmannsplassen Sletten (br. nr. 12). Parten var 1908 solgt av 
Hagbart Helgerud for 3000 kr. til Petter Johansen, derfra til Jørgen Reiersen for 7500 kr. 
Dyrket jord 30 mål, som nesten i sin helhet er lagt ut til frukthage, annet areal 15 mål, 1 
hest, 2 kuer, 2 griser, 1 ungdyr, 30 høns. Anders Popp er f. i 1885 på Frydenhaug i 
Strømsgodset, g. m. Diworth Elisabeth Thorvaldsen.  
 
BRUK NR. 8, Elvestad. Solgt 1894 fra Hans Taraldsens konkursbo (med br. nr. 10, 
Isdammen av Stomperud) for 900 kr. til Gustav M. Olsen. Senere eier Hjalmar Eriksen, 
nå Ellen Kristiansen. 
 
BRUK NR. 9, Vestby. Ligger i Seterdalen, ca. 20 min, vei opp fra Tangen, overalt omgitt 
av skog. Det gamle navnet Seterdalen minner om seterdrift langt tilbake. Har i sin tid 
vært husmannsplass under Hannevik lille. Selvstendig bruk fra 1895, solgt ved auksjon 
for 1700 kr. til Christian Magnussen. Solgte 1905 for 2500 kr. til Hagbart J. Helgerud på 
Hannevik lille. 1913 for 3500 kr. til Kristian Knudsen. 1917 for 5000 kr. til A/S 
Syversvolden Molybden gruber, som fra tid til annen har drevet molybdengrube på 
bruket. 1923 gikk bruket tilbake til Knudsen for 5000 kr. Auksjonsskjøte for 4500 kr. til 
Hjalmar Eriksen. 1932 for 5750 kr. til Theodor Skarsbø. 1946 for 8000 kr. til Ole Thune. 
1951 til Gunnar Auli fra Nes, Romerike, f. 1896, g. m. Hildur Kolbrek fra øvre Eiker. — 
Dyrket jord 40 mål, skog 50 mål, i hest, kuer, i ungdyr, 4 griser, høns. Eieren driver med 
skogskjøring osv, ved siden av. 

 
 
BRUK NR. 10, Tangen. Dette er, som nevnt under bruk 1, den gjenværende delen av 
hovedbruket, vesentlig jordveien som i 1903 ble skilt ut som et særskilt bruk. Det ble 
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1903 for 13 000 kr. overtatt av Hagbart Jørgensen Helgerud. Solgte 1912 for 22 500 kr. 
til Nils A. Skarra. 1916 for 28 500 kr. til Sjur Hanevik fra Sogn. 1922 for 31 000 kr. til 
Hans E. Hellum. 1941 for 52 000 kr. til fru Nini Stang. 1946 for 50 000 kr. til fru Gerd 
Christine Tandberg, g. m. Harald Tandberg. 
Av eiendommens grunn er fra ca. 1920 bygslet eller solgt tomter til en mengde hytter. 
Videre ble 1950 frasolgt jordarealet «Storvenna», ca. 45 mål med en del skog for 18 000 
kr. til Leif Johnsrud på Stomperud. Dyrket jord tilbake ca. 40 mål, skog 250 mål, 2 
hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 2 griser. 
 

BRUK NR. 11, Sletten. Ligger et kort stykke oppe i høyden sydvest for hovedbruket og 
har dels vært bygslet plass, dels husmannsplass. Solgt 1907 av Hannevik lilles 
daværende eier, Hagbart J. Helgerud, for 3000 kr. til Andreas Larsen. 1915 for 3400 kr. 
til Tor S. Hagen. 1920 for 4000 kr. til Even Stenberg. 1924 for 8oo9 kr. til Haakon 
Andersen. 1931 for 6200 kr. til svigersønn Sigurd Johansen f. 1906, sønn av Hans og 
Elevine Johansen Jordfallbukta, g. m. Elisabeth Andersen. Dyrket jord 15 mål, havn 15-
20 mål, 2 hester, ku og ungdyr, gris, 30 høns. Noe frukt-, bær- og grønnsakdyrking. 
 
HUSMENN 
I 1694 ble som før nevnt Hannevik lille kjøpt av Ole Evensen Hannevik. Med i salget 
fulgte, heter det, «underliggende 2 husmannsplasser, nemlig Tangen som kgl. maj.s 
fenrik Jochum Lantz påbor og gir årlig hver jul 5 dlr., og Jordfallet som Anders Svenske 
bevonner og gir 4 dlr. . .» Året etter nevnes hus som er bygd på «lille Hannevik-eie 
kaldet Tangen». I 1699 ble plassen Jordfallet bebodd og brukt av Magnhild Jordfald. 
 
 
 



 57 

På 1700-tallet nevnes ikke spesielt husmannsplassene under Hannevik lille. 1822 ble 
holdt skifte etter Berte Haavaldsdtr., Søren Haagensens hustru, på «plassen 
Jordfaldssletten». 1846 lot gårdens daværende eier, Anders Haagensen, brannassurere 
også bebyggelsen på husmannsplassen Sletten: Ny 4-laftet stuebygning av tømmer, 
kledd. med bord, tekt med bord og hon, 3 1/2 favn lang, 2 1/2 favn bred, 1½ favn høy, 
takst 90 dlr.; låve og ladebygning av tømmer, 4 favner lang, 2 favner bred og 1 favn høy, 
båser til kuer, takst 10 dlr. Den gamle husmannsstuen stod på den delen av plassen som 
ble overtatt av Anders Popp og ble revet ca. 1920. Uthusene er forlengst borte. — I 1865 
var det 2 husmenn på gården som begge brukte jord: Tore Syversen i Seterdalen og Reier 
Stenersen på Sletten, begge født i Numedal, bodde her med konene sine og henholdsvis 7 
og 6 barn. De to husmennene skal ha dyrket opp atskillig av plassene. 
De husmannsplassene som er nevnt under Hannevik lille med tillegg av Seterdalen er, 
som man vil ha sett av gårdshistorien, forlengst blitt selvstendige bruk eller tillagt 
sådanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOMPERUD 
Navnet ble 1392 skrevet Stumparud, 1593 Stumperøed, 1614 Stomperød, 1667 
Stomperud. Første delen må skrive seg fra et gammelt ord stumpr, med betydning: 
stubbe, mens siste delen betyr rydning. Stomperud er den sydligste av de tre rud-gårdene, 
som danner avslutningen av gårdsrekken nordligst i herredet. Rud-gårdene hører til den 
yngste av de større navnegruppene for gårdsnavn og er følgelig blant dem som senest er 
blitt ryddet. 
Stomperuds grenser i øst følger fjordkanten, fra Syversvolden i syd hvor den grenser til 
Hannevik lille og til Skjæret i nord, hvor grensen mot Nøsterud går mellom Skjæret 
søndre og Skjæret nordre, og hvor Skjæra-bekken danner naturlig grense, slik at det 
sydligste bruket er under Stomperud og det nordligste under Nøsterud. I vest og nord 
grenser Stomperud til Helgerud. 
Innmarken ligger dels på leire, dels på sandholdig grunn og i til dels kupert lende, og 
strekker seg fra fjorden et stykke opp i høyden, mesteparten av innmarken ligger samlet 
omkring bebyggelsen ca. 10 min, vei fra riksveien og kan ikke sees fra denne. 
 
Skogen ligger dels rundt innmarken, dels vest for denne inn til Spontjern. Som de andre 
gårdene i ødegårdsklassen har også Stomperud en tid vært lagt ned, for atter å komme i 
hevd en gang i slutten av 1500-årene. Fra 1593 er gården atter med i skattelistene. 
Av plasser har der i sin tid vært minst fem under Stomperud: To på Syversvolden (det 
egentlige Syversvolden og Grønlien), Dalen, Odden og Skjæret søndre, som alle er blitt 
selvstendige bruk. Bortsett fra disse plassene som er skilt ut, har Stomperud ikke vært 
gjenstand for deling og har heller ikke vært brukt sammen med andre gårder. 
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MATRIKKELGÅRDEN STOMPERUD, NR.35 
Ødegård (fjerdedels gård) 1593 og senere. Gammel skyld 10 lpd. salt, etter1667 9 lpd. 
korn; i 1723 foreslått forhøyet med i lpd. — 1616 solgte Ole Stomperud atskillige favner 
brenneved til hollandsk skipper. — 1657 skattet av 1 hest, 5 kuer, 4 sauer, 1 svin; En 
husmann som hadde 2 kuer og 1 svin. — 1664 to husmenn. — 1667: Skog til smålast, 
intet rydningsland, pålagt å plante humlehage. — 1723: Skog til gjerdefang og brenneved 
og noe til hustømmer, ringe fehavn, sandig og kjøllendt jord tildels. 1803: 1 hest, 4 fe. 
skog til gjerdefang og brenne, men ikke til hustømmer, ikke havn til hester, må leie i 
fremmede marker. — 1819: I god drift, god havn og en del skog til salg, måtelig 
fiskegrunn. 1865 anslått til 229 mål åker og dyrket eng, tungbrukt, fiskegrunn taksert til 
20 dlr. 
 
EIERE 
På slutten av 1300-tallet tilhørte Stomperud Hobøl kirkes prestebol og var gitt til dette av 
Sigrid Bæra i Hobøl. I 1403 kom gården ved makeskifte over til stormannen Ogmnud 
(Bergtorsei) Bolt på Tronstad i Hurum. (I Dipl. Nor . V. s. 305 m. fl. steder er Stomperud 
henført til Lier, men noen gård med det navnet finnes ikke der, og professor 0. Rygh har i 
Norske Gaardnavne, hd. VI, s.5. regnet gården til Strømm. Ogmund Bolt døde ca. 1420, 
og sønnen Haakon arvet farens hovedsete Tronstad m. m., som ca. 1530 gikk over til 
slekten Basse, eier av Sem og Fossesholm på Eiker og deretter til familien Huitfeldt. 
Midt på 1600-tallet var Stomperud kommet på innenbygds hender, idet Lars Nøsterud 
eide 2/3 av den og daværendc bruker resten. I 1693 ble gården selveiergods i sin helhet 
og har vært det siden.  
 

 
 
 



 59 

 
 
 
BRUKERE 
Nils var bruker senest fra 1593, Ole fra ca. 1615-1634 og mulig lenger, 1645 var Knud 
og Steffen brukere og 1650 en ny Ole. Med Tomas Gundersen, f. ca. 1630, g. m. Åse 
Larsdtr. Nøsterud, blir det sammenhengende brukerrekke. Eide ca. 1650 1/3 av gården, 
bygslet 1654 2/3 av svigerfaren, Lars Mathiesen på Nøsterud. Tomas var 1673 stevnet av 
Syver Nes for slagsmål, men møtte ikke, bøtet 1 mark sølv. 1692 nevnes Tomas som 
lagrettemann. Overtok 1693 svigerfarens del av gården etter dennes arvinger, som var 
Laurtiz Torgersen på Tørkop, Anders Gulliksen på Syversvolden og Jens Larsen på 
Nøsterud, for de to førstes vedkommende «med våre kjære hustruer Ellen og Marte 
Larsdøtres ja, vilje og samtykke». 1697 var Tomas død og hadde da vært på Stomperud i 
ca. 50 år. Eide ved sin død også en part i Nøsterud og part i Berg, Hurum, boets netto 
180 dlr. Enken Åse og yngste sønn, Lars Tomassen, drev gården sammen til 1705, da 
moren overlot sin del til Lars, som var g. m. Berte Helgesdtr. Disse hadde. forsynt den 
gamle rikelig og vel, ”fast mer enn deres evne og krefter har kunnet tilstrekke, og da 
andre mine barn ei i så måte har rekket meg sin hånd til ringeste hjelpsomhet», hadde 
hun tilkalt Ole Evensen Hannevik og hans svigersønn Hans Markussen Tangen for å høre 
hennes tale. Overlot Lars 4 lpd. i Stomperud til odel og eie. Åse døde året etter. 1706 
løste Lars inn medarvingenes parter og eide dermed hele gården. En kort tid før hadde 
han bosatt seg på gårdens plass Skjæret, men brukte dog gården. Grunnen til at Lars 
flyttet var «at han i Plassen kunne holde et glas øl og brennevin å selge». To barn i første 
ekteskap med Berte Helgesdtr. som døde 1722, Tomas Larsen og Ingeborg Larsdtr. Gift 
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igjen med Siri Andersdtr. og drev gården til han døde 1728, 59 år. Enken giftet seg med 
Søren Haagensen på Skjæret. De brukte garden til 1732, da den ble overtatt av medar- 
ingen Ingeborg Larsdtr., g. m. Even Knudsen. Denne reiste straks sak mot sin kones 
stemor, Siri Andersdtr., som bl. a. skulle svare for å ha hogd ut Stomperuds skog. 
Åbotsforretning 29. juni 1733: I Strandskogen nordøst for husene mot annet talte retten 
opp stubber av 2 tylfter bjelker og smålast samt 340 stubber etter lektehogst. Fire store 
bråter syntes å være felt for fote, både små og store trær, en mengde stubber ble talt opp. 
I skogen vest for husene var bl. a. hogd tylftevis av bjelker og «hollandske tolvalninger» 
og en rugbråte var felt og brent, men her kunne ikke stubbene telles for rugens skyld. 
Likevel nok tømmer til å reparere husene, og noe til smålast, men ikke videre bjelker. 
Fehavnen var overgrodd med løvbusker og kjerr, så det var til skade for grasveksten, 
rydding kunne ikke skaffe nyttig gras før om 3-4 år. (Om husene på gården, se bd. 1, s. 
186 f.) Den samlede åboten som Søren Haagensen og konen skulle betale, ble satt til 107 
dlr, og det svei. Måtte avstå part i gården 24 lpd. og i plassen Skjæret med stuebygning 
og uthus og ha ryddiggjort der til faredag 1735. 
Even Knudsen og Ingeborg Larsdtr. hadde ingen barn og testamenterte Stomperud til 
Henrik Olsen Kjeldås. Men straks etter lngeborgs død 1767 fikk Even og Henrik 
odelssak på halsen, reist av Jørgen Hansen i Støa, g. m. Aase Jonsdtr., søskenbarn til 
Ingeborg Larsdtr. Even møtte i retten med prokurator Coegius: «det er ham en uventelig 
visitt å se en ham ubekjent såkalt odelsmann navnlig Jørgen Hansen Støa, å gjøre 
pretensjon på hans eiendom og beboende gård som han nu udi seks til syv og tredive år 
rolig har besittet. Han vet ikke hva ætt eller stamme han eller hans hustru vil skrive seg 
fra, men dette vet han, at det vil bli umulig for henne å bevise at hennes fader har eid 
minste lodd eller andel i Stomperud ... Hans anlegg er altså likesom å gripe etter månen.» 
Prokurator Lars Fieldberg som møtte for Jørgen Hansen sa: «det er riktig nok at Jørgen 
Hansens hustru Aase Jonsdtr. ikke er en naturlig desendent av Even Knudsen og av døde 
hustru Ingeborg Larsdtr., ti så måtte hun ha et annet farsnavn enn hun har, men dette vet 
Jørgen Hansen at hvis ikke Ingeborg Larsdtr. enten ved overtalelse eller overvettes 
kjærlighet til Henrik Kjeldås hadde innsatt ham til arving, så måtte jo Jørgen Hansens 
hustru blitt arving etter henne, men da loven gir enhver frihet som ingen livsarvinger har 
å gjøre andre til sin arving, så får nå den post henstå uaktet Jørgen Hansen ikke har sett 
noe testamente, men alene så løselig hørt tale derom. At nå Even Knudsen er en giftings 
mann og bekom om ikke direkte alt udi gården Stomperud med sin hustru, så fikk han 
dog hennes arv og bygselsrett til gården.» — Jørgen gjorde krav på halve gården straks 
og halve etter Evens død. De åtte lagrettemennene fra bygda fant at Even hadde hatt 
gården så lenge at han ikke bør fravike, men dommeren var uenig: Stomperud har vært 
avdøde Tomas Gundersens odelsgods og fulgt hans ættlegg, hvilket Jørgen Hansen hadde 
bevist, både Aase Jonsdtr. og Ingeborg Larsdtr. nedstammer fra Tomas Gundersen. 
Saken gikk til sorenbirkeskriveren, hvis dom lød på at Jørgen skulle ha gården etter takst, 
1190 dlr. Jørgen fikk skjøte 1770, men solgte straks for 1490 dlr. til Henrik Olsen. Og 
dermed var Stomperud gått ut av den slekten som hadde sittet der i over 100 år. Even 
Knudsen døde 1784 82 år, og Henriks kone. Kirsti Syversdtr. i 1789. Ingen barn, og i 
1801 solgte Henrik for 600 dlr, til brorsønn Hans Markussen Kjeldås, men forbeholdt seg 
å bruke gården så lenge han ville. Med i salget fulgte 2 hester, 2 kuer og «all gårdens 
plogredskap, eller 2 ploger og 1 harv”. Henrik døde 1810. Løsøret solgt for 3457 dlr., 
boets netto 4364 dlr. Samme år brente kjonen på gården. og Hans Markussen innkalte 
tjenestepiken Christine Guttormsdtr. til forlikskommisjonen for ved skjødesløshet å ha 
forvoldt ilden under tørking av lin. Christine vedtok å betale 2 dlr, til fattigkassen pluss 
omkostninger. Fra 1821 opptrer kjøpmann i Drammen, Hans Lie, som eier og bruker av 
Stomperud, uten å være meddelt skjøte. Han hadde 1821 innkalt husmannen Knud 
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Gundersen i Stomperuddalen til forlikskommisjonen i anledning av Knuds arbeidsplikt 
på gården. I 1826 pantsatte Lie Stomperud til et handelshus i London, og 1827 opprettet 
han kontrakt med gartner Hans Torgersen som skulle arbeide i Lies stort anlagte 
frukthage (se bd. I, 5. 287 f.). I 1829 meddelte Lie grunnseddel til Amund Olsen og Jens 
Olsen på et jordstykke i Skjærengen. Samme året finner vi Hans Markussen som 
kjøpmann og megler i Nantes (Frankrike), og da viste det seg at han stod som eier av 
gården fremdeles, i alle fall i navnet. 15. januar 1829 ble nemlig tinglyst kontrakt 
hvoretter han forpaktet Stomperud til Hans Lie mot 20 dlr, pr. år og lånte ham løsøre og 
besetning for 2 dlr, årlig. Først 3. april 1851 ble tinglyst kjøpekontrakt av 1850 hvorved 
Hans Markussen solgte Lie «hans ved skjøte av i 5. januar 1829 hjemlede gård 
Stomperud». Kjøpesummen var 5000 dlr. 9. februar 1859 ble tinglyst erklæring om at 
kontrakten tilsiktet å være fullstendig skjøte på eiendommen. Kjøpmann Lie, som var g. 
m. en datter av husmann Isak Hansen Stumperuddalen, Anne Kristine, døde 1850, 73 år. 
Ved auksjon gikk gården 1851 for 4000 dlr, til handelskar Jens Eriksen Frettem, f. 1820 i 
Aurland, Sogn. Hadde en måned før kjøpt halve Nordby, som han solgte videre 1853. 
Samme år brente hovedbygning og bryggerhus på Stomperud. Av branntakst fra 1846 
fremgår at hovedbygningen var tømret i 2 etasjer, bordkledd og rødmalt; på søndre møne 
et klokkehus; i første etasje storstue, gang tvers gjennom bygningen, sengekammer, 
kjøkken med skorstein og dagligstue; i annen etasje tre værelser m. v., takst 810 dlr.; 
bryggerhusbygning med drengestue, takst 50 dlr. Videre ble taksert en gammel toetasjes 
stuebygning til 100 dlr, og en rødmalt stolpebod som ennå står på gården. Frettem bygde 
straks nytt bryggerhus og drengestue og bodde der til han året etter hadde ferdig ny 
tømret hovedbygning i en etasje med fire værelser i m. v. (denne brente 1934). Frettem 
solgte 1857 en part til Jens Larsen Syversvolden og 1863 plassen Dalen, averterte 1863 
gården til salgs, bl. a. anføres i annonsen: «På eiendommen føs for tiden 10 kuer og 2 
hester, men besetningen kan økes, da det årlig har vært solgt atskillig høy. Skogen er mer 
enn tilstrekkelig til husbehov. I gården er vannspring og til gården hører fiskeri dessuten 
en stor frugthage, hvilken siste årlig har innbrakt mellom 100 og 200 spd. Til gården 
hører endelig 2 husmannsplasser med store frukthager, hvorpå føs 5 kuer. Husene er 
nyoppførte for 7 år siden, innrettet for en kondisjonert familie, i utmerket stand og 
assurert 1856 for 2000 spd., men senere betydelig forbedret.» I 1864 solgte Frettem og 
flyttet til Solum i Skoger, var g. m. Inger Marie Olsdtr. Hannevik. Ny eier var agronom 
Jørgen Pettersen, født i Askim 1834. Var sterkt interessert for bondenæringens fremme, 
se bind I 5. 264 f. Solgte 1877 for 24 000 kr. til Anders Andersen Juxe. 1890 ved 
tvangsauksjon for 16 000 kr. til hattemaker Lars Johnsen, Drammen. Solgte 1891 flere 
mindre parter, br. nr. 6-10, og solgte 1895 gården for 13 000 kr. til Jon Madsen. 1896 for 
10 000 kr. til Markus Jørgensen. 1912 for 26 000 kr. til Gunnar Stabæk. 1921 ved 
auksjon til Georg Johnsrud, født i Sande 1897, sønn av Jørgen og Laura Johnsrud, g. m. 
Gudrun Steine fra Nordheimsund. 
Dyrket jord 120 mål, skog 200 mål, 2 hester, 5 kuer, 3 ungdyr, 3 griser, 20 høns. 
(Fjøsdriften redusert fra ca. 1930.) Fruktdyrking 26 mål av eiendommen. 
 
BRUK NR. 2. Er den parten som J. Frettem 1857 solgte til Jens Larsen og som er lagt til 
Syversvolden, — 1865 anslått til 24 mål åker og dyrket eng (se eller Syversvolden under 
Hannevik lille).  
 
BRUK NR. 3, Dalen. Plassen Stomperuddalen eller Dalen var som før nevnt 
husmannsplass under Stomperud, ca. 15 min, vei fra hovedbruket opp i skogen. Hus- 
mann var Knud Gundersen fra ca. 1820 til 1845, da Isak Hansen Seterdalen og hustru 
Marte Torgersdtr. fikk festeseddel på disse vilkårene: 1. tilfredsstiller Knud Gundersen 
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og Live der tvende gange har forvoldt stuens oppbrendelse for deres rettighet på plassen, 
hvorvidt de måtte tilkomme sådan 2. lar Isak oppføre en bekvem våningsstue og uthus på 
egen bekostning, 3. istandsetter Isak innen 3 år fra dato en kjørevei passabel fra Dalen 
ned til Stomperud på egen bekostning, 4. forplikter Isak å svare 8 skattedager og 8 andre 
arbeidsdager på Stomperud når forlanges, samt 1 spd. i tvende terminer årlig.» Ca. 1860 
var Isak Dalen, som han helst kaltes, død, og gårdens eier, J. Frettem, overtok husene 
som han hadde kjøpte av Isak før han døde. Brandtakst 1862: Enetasjes tømret 
hovedbygning med stue, kjøkken med bakerovn og forstuegang, loft, takst 240 dlr.; uthus 
av bindingsverk med lade og låve, i vest tilbygd fjøs med tre båser, i øst stall m. v., takst 
150 dlr. — 1864 ble Dalen et selvstendig bruk, idet Frettem solgte plassen for 700 dlr, til 
Martinius Ellefsen Syversvolden, f. i Skoger. Solgte 1875 for 600 dlr. til tømmermann 
Olaus Isaksen. 1878 for I850 kr. til Peder Larsen Bygdø, som1888 kjøpte til Holen, 
br. nr.5 av Hannevik lille. 1893 fra enken for 2450 kr. til Carl Ludvig Andersen og 
Martin Olsen Nøsterud. Den siste overtok 1898 hele bruket. 1911 for 3600 kr. til 
Engebret Amgrimsen, som samme år solgte til Johan Helgerud, og eiendommen har 
senere fulgt Helgerud. Den gamle stuen på plassen står der ennå. 
 

 
 
BRUK NR. 4, 8, Skjæret søndre. Opprinnelig husmannsplass under hovedbruket, se der, 
men også til dels bebodd av bondefolk. Av åbotstakst på Stomperud 1733 fremgår at det 
var forholdsvis gode hus her (nærmere bind I, 5. 188; det her nevnte gamle våningshuset 
som stod til 1914, tilhørte nabobruket, Skjæret nordre). En av de siste husmennene her 
var Christian Hansen fra Lier; bodde her med konen sin i 1865. — Ble selveierbruk i 
1888, solgt av A. Andersen Stomperud til fiskehandler Kristen Knudsen som 1874 hadde 
kjøpt en part av br. nr. 7 under Nøsterud. Kjøpte 1891 til en part av Stomperud for 4900 
kr. (br. nr. 8). Solgte 1901 for 8500 kr. til Otto Johansen. 1908 for I 500 kr. til Michael 
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Christoffersen. 1909 for I250 kr. til Martin Fjeld. 1911 for 12 000 kr. til Martin 
Halvorsen. 1930 solgte Tora Halvorsen bruket for 15 000 kr. til Ludv. Strømmen. 1933 
for 16 000 kr. til tømmermann Herman Nygaard, f. 1902 øvre Sandsvær, sønn av Marie  
og Johan Nygaard, g. m. Ingeborg Wam fra Lier. — Dyrket jord, 3 mål, skog 25 mål, 1 
hest, 2 kuer, 1 ungdyr, 2 griser, 25 høns, en del fruktdyrking. 
 
BRUK NR. 5, Odden. Tatt opp som plass under Stomperud av ungkarene Amund Olsen 
og Jens Olsen, som 1829 av gårdens eier, Hans Lie, fikk overlatt et jordstykke av 
«Skjærengen» ned til vannet, rydde og dyrke det på beste måte og oppføre de 
nødvendige hus med fortrinnsrett for gårdens eier å overta disse for betaling i fall de ville 
flytte. Selgeren forbeholdt seg «vei til kjørsel mellom Skjæret og Syversvolden, som er 
bygdeveien, så vel vinter som sommer». 1846 var Hans Lie eier av plassen og husene. 
Branntakst samme år: Stuebygning av tømmer med stue og kjøkken med skorstein; foran 
bygningen og under samme tak en gang, under røstet innkledd med bord, takst 100 dlr.; 
tømret låve og ladebygning, takst 40 dlr.; vegg i vegg med denne fjøs med 2 båser og 
skåle, takst 10 dlr.; nær fjorden en tømmerlade til, takst 10 dlr. — Ble 1857 tillagt 
Syversvolden. 1886 en part solgt av dennes daværende eier, Grimsrud, til Martinius 
Larsen. 1920 for 6000 kr. til mekaniker Johan Larsen. 1924 for 9500 kr. til Alf Hofgaard. 
1925 for 12 000 kr. til kontorsjef Hans Math. Tjømøe. 1932 for 10 000 kr. Axel 
Nøsterud. 1934 for 8750 kr. til Charlotte Englund og Signe Saga. 
 
BRUK NR. 6, Jonsbråten. Dette er et jordstykke som under navn av Norddal ble solgt til 
Jørgen Christiansen Helgerud 1891. 
 
BRUK NR. 9, Grønlien. Opprinnelig plass under Stomperud, like nord for gjestgiveriet 
på Syversvolden og ble kalt plassen Syversvolden, senere skyldsatt under navnet 
Grønlien. Her bodde midt 1840-årene Jens Olsen i en stue, som 1848 ble assurert for 130 
dlr, og eides av ham. I 1856 bodde Martinius Ellefsen her, og han hadde foruten stuen, 
taksert for 170 dlr., også fjøs med plass til 2 kuer samt en liten låve og lade, taksert for 
30 dlr. 1864-75 eide Ellefsen plassen Dalen, men kjøpte 1891 for 1000 kr. av L. Johnsen 
plassen Syversvolden, den samme som han tidligere hadde bodd på, som således ble 
selveie. Allerede året etter gikk imidlertid eiendommen ved auksjon for I 130 kr. til 
styrmann Erik Andreassen. 1931 fra dennes enke Jørgine Andreassen for 6500 kr. til 
Hans Trolsrud. 1938 for 8000 kr. til bakermester Ludv. Nicolaysen fra Bamle, f 1873, g. 
m. Anna Halvorsen. 
Av Grønlihavna, som Nicolaysen kjøpte av Jørgine Andreassen i 1932 for 2800 kr. er 
bortfestet tomter til en mengde hytter. 
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HELGERUD 
Navnet ble ca. 1575 skrevet Helgerrudt, Helgerøed, 1667 Helgerud. Det er et minne om 
ham som først brøt opp jorden her, «Helges rydning» — og er ved siden av Girud og 
Ulbjørns-Knem det eneste gårdsnavnet i bygda som sikkert er sammensatt med et 
personnavn. I likhet med nabogårdene Stomperud og Nøsterud hører også Helgerud til 
dem som senest er blitt ryddet, og som de andre ødegårdene har den en tid vært lagt ned, 
for atter å komme i hevd en gang i siste halvdelen av i 1500-årene. 1593 er den atter med 
i skattelistene. — I 1855 ble gården varig delt. 
Helgerud er blant de høyest liggende gårdene i bygda. Den går ikke ned til fjorden, men 
har i øst Stomperud mellom seg og denne, grenser til Nøsterud i nord, hvor Lisabekken 
(Skjæra-bekken) danner naturlig skille og mot Hannevik lille og Stomperud i syd. Fra 
riksveien ved fjorden og opp til Helgerud er det ca. 20 min, vei. 
Innmarken ligger med unntagelse av Stomperuddalen samlet på sand- og leirgrunn i til 
dels kupert terreng. En part av innmarken til br. nr. 1| oppunder skogkanten kalles 
Bjønnestykket og minner om den gangen bjørn ferdedes her. 
 
MATRIKKELGARDEN HELGERUD, NR. 36 
Ødegård (fjerdedelsgård) 1593 og senere, gammel skyld 10 lpd. salt, etter 1667 10 lpd. 
korn; i 1723 foreslått forhøyet med 2 lpd. — 1616 solgte Anders Helgerud 20 tylfter 10 
alens granbjelker til hollandsk skipper. — 1657 skattet av 2 hester, 5 fe, 4 sauer. — 
1667: Skog til noen bjelker og smålast, intet rydningsland, har humlehage, et rusefiske 
under gården, «lite fiskende». — 1723: Skog til husbruk og noe til smålast, fehavn 
hjemme, måtelig jordart. — 1803:1 hest, 4 fe, nødvendig skog og havn. — 1819: 
«Aldeles som Stomperud, dog noe tyngre og intet fiske.» — 1865 anslått til 157 mål åker 
og dyrket eng. 
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EIERE 
År 1615 eides Helgerud av Reier Solum i Skoger og Jon Lærum i Sande, en halvpart 
hver. 1650 er Ingeborg Mattisdtr. Solumstrand ført opp som eier, eide også parter bl. a. i 
Nordby i Skoger. 1661 kalles hun Ingeborg Helgerud. 1668 ble Helgerud selveiergods. 
 
BRUKERE 
Halvor 1593 og 1605. Anders i 1615 og 1622, Lauritz 1634, Gunder 1661. Hadde i 1666 
en medbruker, Tore, og en tid utover ser det ut til at det stadig var to brukere. Den første 
selveieren hette Anders; foruten Helgerud eide han part i Nordby i Skoger. Trolig har 
han fått begge deler ved giftermål med før nevnte eier, Ingeborg Mattisdtr. 
I 1672 hette medbrukeren Søren Jørgensen. Var da stevnet fordi han ikke møtte ved 
helligtrekongers lagting og avla lagretteeden; sa han hadde hatt lovlig forfall og skulle 
avlegge eden ved midfaste på Tønsberg lagting. 1685 nevnes Søren som kirkeverge. 
1699 eide han halve gården, 5 lpd. Lånte 26 dlr. av sin sønn, Jørgen Sørensen, og 
var1701 eier av hele gården. I707 lånte han ytterligere 52 dlr, og 1719 overdrog 
medarvingene ( barn) gården til Jørgen mot å forsørge og koste begravelsen av faren. 
Gamle Søren døde 1721, 87 år. Jørgen solgte 1736 halve gården til svoger Truls Larsen, 
«og hans hustru, min eneste arving Gunhild Jørgensdtr.». Etter Jørgens død skulle Truls 
bli odelsberettiget til hele gården. Det skjedde i 1739 da Jørgen døde, 72 år. 1765 hadde 
Truls’ sønn, Lars Trulsen, overtatt. Solgte samme år for 800 dlr, til Ole Olsen Nes nedre, 
som tok obligasjon hos selgeren for 300 dlr. Samme år ble der opprettet 
forpaktningskontrakt med den tidligere eier, Truls Larsen, som for 15 dlr, årlig for 
levetiden fikk leid et jordstykke «fra en myr Tidsle ved Kvernhusdalen og derfra opp til 
ask som kalles Torneasken og oppetter en strekning langs Kaldakeren og opp vestre 
jorde og Roligheden, som er den nordre part av gården. Skogen består i vedskog samt og 
noe smålast til nødvendighet samt nødvendige huse, fremhuse og uthuse».  
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— 1770 synsforretning, forlangt av Ole Olsen: Ole Olsen hadde oppført en liten stall og 
et lite fjøs under ett tak, da det fjøs som fulgte med salget var så råttent at det straks falt 
ned; bryggerhuset måtte støttes opp, et «buhus» totalt råttent, «en gammel forfallen stall 
som ennå står her tillikemed en skiku (tilbygg) og et vedskjul av samme beskaffenhet». 
Ole har satt opp gjerder mot naboene. Vitnet Henrik Olsen Stomperud blir spurt om 
Truls har forringet skogen og om han har lov til dette etter kontrakten, har han hogd små-  

 
 last, skips- og pramknær, bjerkeved samt årer med videre. Vitnet hadde ikke erfart slik 
drift denne sommer. Fremhus: 2 stuer nedenunder med kjøkken mellom, muret kjeller 
under kjøkkenet, i østre stue to fag engelske vinduer og kakkelovn, 2 fag blyvinduer i 
kjøkkenet og skorstein, i vestre stue 1 fag blyvinduer og skorstein, over østre stue et 
kammer med et fag vinduer, alt under ett tak belagt med teglstein; forsvale av bord og 
bindingsverk på søndre side. Uthus med låve med 2 lader, hestestall, grisehus og fjøs; 
takst: fremhusene 60 dlr., bryggerhus, buhus, vedskjulet opphogges til ved for 3 dlr., de 
gamle uthus 20 dlr., den nye stall og fjøs 10 dlr., istandsettelse av gjerder 22 dlr. Av 
skogen kan intet selges «uten dens totale ruin». — Ole Olsen ble g. m. Malene 
Pedersdtr., datter av Peter Hansen, Hyggen i Røyken. Solgte 1783 Helgerud for 800 dlr. 
til svoger Elling Christoffersen g. m. Anne Petersdtr. Til gjengjeld fikk Ole skjøte på 
halvparten av Vestre Hyggen. Makeskifte 1789 mellom Elling og Ouen Olsen på Myre 
(eide Engeland 1780-85, se der). Ouen avstod 15½ lpd. i Myre og Elling avstod 10 lpd. i 
Helgerud (se også under Myre). Ouen var g. m. Marte Gjermundsdtr., datter av 
Gjermund Olsen på Furu, f. 1761. Familietradisjonen vet å berette at Marte ikke trivdes 
på Myre, men ønsket seg tilbake til Nesbygda. Ouen Olsen, som var fra Gudbrandsdalen, 
skildres som en mann med store legemskrefter, var forlikskomissær i Strømm i hele 40 
år, og hadde andre tillitsverv. Barn 1801: Peder, Jon, Susanne, Johan, Ingeborg Karine. 
Døde på Helgerud 1851, 95 år. Ved gravferden til Svelvik var det reist to æresporter for 
ham, og hele stedet hilste ham med flagg på halv stang (meddelt av direktør B. H. Lund, 
Drammen, hvis oldefar Ouen var). 1809 hadde Ouen overdratt halve gården for 600 dlr, 
til eldste sønn, Peder Ouensen. 1838 oppholdskontrakt mellom Peder Ouensen og 
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foreldrene. Disse forbeholdt seg «til bruk stuen og kjøkkenet i under værelset samt 
kammeret og et loft ovenover». Etter farens død ble også resten av gården overtatt av 
Peder Ouensen. 1855 ble Helgerud varig delt, idet Peder solgte halve gården, br. nr. 1, 
for 700 dlr. til sønnen Johan Pedersen, f. 1821, g. m. Andrine Jørgensdtr. fra Botne. 
Hadde disse barna 1865: Jørgen, Oskar, Julie, Louise, Line, Johanne. 1859 solgte Peder 
den andre delen, br. nr. 2, til sønn Olaus Pedersen, f. 1824, g.. m. Berte Gulbrandsdtr. fra 
Modum. Hadde disse barna i 1865: Gustav, Thorvald, Lauritz, Albert, Gustava. 
 

 
 
BRUK NR. 1, 2 m. v. Johan Pedersen solgte 1865 en part Roligheten br. nr. 5 til Maren 
Pedersdtr og en til Lars Pedersen fra Lier, br. nr. 6, Vestbakken, begge kom tilbake til br. 
nr. i, henholdsvis 1896 og 1893. Johan Pedersen gav opp sitt bo 1871, og hans bruk gikk 
ved auksjon 1873 for 600 dlr, til Martin Laheld. Denne kjøpte ved auksjon 1870 Olaus 
Pedersens gjenværende del av bruk nr. 2 for 600 dlr. 1875 for 2050 dlr, til Halvor 
Torstensen. 1884 for 8800 kr. til Hans Taraldsen fra Telemark. 1885 ved makeskifte til 
Torvald Jensen. 1896 til Orvald Nordby, som straks solgte videre for 10 500 kr. til 
Johannes A. Vistnes. 1902 for 13 000 kr. til Tollef Foss. 9. september 1907 ble skogen 
skyldsatt for 7000 kr. og tillagt Harald Viker og P. Aabel i Skoger (skjøte 22. januar 
1909 fra Tollef Foss — i 1943 overtatt av Harald Aabel for 25 000 kr.). Foss solgte 
resten av eiendommen i 1908 for 11 000 kr. til Axel Nøsterud. Solgte samme år 
Østjordet, br. nr. 8, for 2000 kr. til naboen Jørgen Christiansen og solgte samme år resten 
av eiendommen for 13 000 kr. til Anders Kjeldaas fra Sande, f. 1882, d. 1950, g. m. 
Anna Randby. — Dyrket jord 74 mål, skog ca. 200 mål, 2 hester, kuer, 2 ungdyr, 60 
høns, frukt- og bærdyrking. 
 
BRUK NR. 3, 8 m. v. Opprinnelig en part som Ouen Olsen i 1828 solgte for 100 dlr. til 
Abraham Ingebretsen, br. nr. 3. Kjøpte 1861 til en part av Johan Pedersen, bruk 1. Solgt 
1870 av Engebretsens enke Randi Christoffersdtr. 300 dlr. til Jørgen Christiansen, sønn 
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av smed Christian Jørgensen i Jordfallbukta, født 1839, g. m. Karine Abrahamsen. 
Kjøpte 1907 for 2000 kr. Østjordet, br. nr. 8, av daværende eier av br. nr. 1, Axel 
Nøsterud, og kjøpte 1891 for 2500 kr. en part av Stomperud (br. nr. 6 der, Norddal). 
Jørgen Helgerud som hadde klart å utvide bruket så betraktelig, solgte 1910 for 10 500 
kr. til sønnen Johan Jørgensen, f. 1877, d. 1951, g. m. Lissi Andreassen. Kjøpte til 
Stomperuddalen 1911 for 3000 kr. 1949 overtok sønnen Jørgen Helgerud for 35 000 kr., 
f. 1913, g. m. Mary Halvorsen fra Drammen. — Dyrket jord 84 mål, skog 200 mål, 
annen utmark 10 mål, 2 hester, 8 kuer, 2 griser, 50 høns, fruktdyrking. 
 
BRUK NR. 4. Olaus Pedersen på br. nr. 2 solgte 1862 denne parten for 375 dlr. til 
Cornelius Henriksen; ved skifte e. ham 1865 fikk enken Hanna Louise Pedersdtr. 
eiendommen, takst 688 dlr. Giftet seg med Erik Olsen fra Aurland, f. 1839. Solgt 1893 
fra Hanna Pedersdtr. til sønn, skomaker Ole Eriksen, f. 1865, g. m. Gunda Fredriksen fra 
Lier. Kjøpte 1905 til en parsell, Lund, som Gunder Pedersen Stomperud-eie 1891 hadde 
kjøpt av L. Johnsen. — Dyrket jord 50 mål, utmark 20 mål, 1 hest, 6 kuer, 2 ungdyr, 2 
griser, 50 høns. 
 
HUSMENN 
1665 nevnes Anders Byrresøn som husmann på Helgerud. 1723 var her også en 
husmannsplass, som fødde 1 ku. 1865 bodde en svensk jordarbeider Nils Olsen på 
gården, hadde bare potetløkke. I havnehagen til br. nr. 1 ved Lisa-bekken spor etter en 
stue hvor det bodde en skomaker, Johan Nilsen. Hans mor hette Lisa, og navnet Lisa-
bekken skal skrive seg fra henne. 
 
 
 
 
NØSTERUD 
 
Navnet ble 1614 skrevet Nørsterud, 1616 Nøsterødt, 1657 Nøesterøed, 1667 Nøsterød, ut 
i 1700-tallet mest Nøsterud. Navnet betyr ganske enkelt «den nordligste rydningen». 
Nøsterud er da også den nordligste — og siste i rekken av de egentlige gårdene i 
herredet. Det nordenfor liggende Tørkop har nemlig ikke vært noen gård, men en plass 
og vannfall på Nøsteruds grunn,— i sin tid særskilt matrikulert på grunn av den 
industrielle virksomheten som oppstod i Tørkopbekken med kvernbruk osv. 
Nøsteruds grense mot fjorden har fra gammelt av vært fra Skjærabekken i syd til Tørkop-
bekken i nord, fra delet mot gården Stomperud og Helgerud i syd til delet mot gården 
Knive øvre i Skoger i nord; i vest til Helgerud. 
20. november 1802 (tinglyst 9. mars 1803) ble grensen mellom gården Knive øvre og 
Nøsterud bestemt. Gårdenes eiere, henholdsvis skipskaptein Jørgen Andersen Juel og 
Anders Jacobsen Nøsterud, hadde «oppgått og vedtatt et skjelne-dele og sogne strekning 
imellom våres eiende gård. . .»: Strekningen mellom ovenmeldte våre gårde tar sin 
begynnelse fra Dramsfjorden etter bekken som går ned ved Tørkop til Mellom Dammen, 
dog hører alle fosse og vanndraget til Knive. — Deretter tar delet ut i den søndre ende på 
Mellom Dammen i en myrhals som kalles Mandjons-leinen (kalles nå Magnus-leinenj), 
men de i denne dam liggende øyer hører Nøsterud til, i denne myrhals finnes en krysset 
bjerk, derifra i den søndre dal i et rett grantre og videre til et kroket grantre som begge er 
krysset. 
— Delet tar derfra opp i en sump, hvor et grantre er krysset og derfra opp over en li til et 
stort ospetre, hvor da linjen følger et lite dalføre til et stort berg som kalles Uhler Bjerget 
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(nå Huldre-berget) og følger strekningen da ved siden av dette berg ned i en stor dal og 
følger strekningen etter det laveste på denne ut til enden, hvor da på li bråtet, blant noe 
små skog finnes et krysset grantre, derifra skrålies sydvestlig under Reensøe Aasen 
[Risåsen] til en såkalt fiskersten ved kanten av Reensøe Vannet [Røysjø] og er denne 
sten krysset et grantre såvelsom atskillige trær fra ovenmeldt Reensøe Ås til bemeldte 
sten Hvilket ovenmeldte skjelne- og delestrekning imellom ovenmeldte våre gårde, vi i 
ett og alt vedtar som uryggelig å dele og upåanket av oss og etterkommende eiere i 
overværelse av underskrevne tvende vitterlighets vitner som og var nærværende ved 
delets oppgående.» (P. Hansen og H. Fischer.) 

Innmarken ligger hovedsakelig på til dels sterkt sandblandet 
leirgrunn i småkupert lende, oppdelt av skogteiger og 
fjellgrunn. Skogen ligger rett vest for innmarken. 
Hovedbruket ble delt første gang i 1747 varig delt £ra 1832; 
en rekke mindre bruk fraskilt før og etter, de fleste tidligere 
plasser under gården med særskilte navn: Skjæret, Støa og 
Tørkop ved fjorden og ellers Sagkleven, Dambråten, 
Labråten og Bråten. Nøsterud har som gårder i skatteklassen 
ødegårder en tid vært lagt ned, for atter å komme i hevd 
omkring 1600. Fra 1615 er den med i skattelistene. 
 
MATRIKKELGÅRDEN NØSTERUD, NR. 37 
Ødegård (fjerdedelsgård) 1615 og senere. Gammel skyld 6 
lpd. salt; etter 1667 10 lpd. korn. — 1616 solgte Erik 
Nøsterud en del trelast til hollandsk skipper. — 1657 skattet 
av 1 hest, 6 fe, sauer, 2 svin. — 1667: Skog til noen bjelker 
og smålast, noe rydningsland til å forbedre engen med, som 
besitteren er pålagt å rydde, dessuten pålagt å plante 
humlehage; på gårdens eie tre sager som Jeremias Boysen på 
Kobbervik har latt bygge og bruke, dog «udyktige og av 
vannflom mest uttagen, og er samme sager halvdelen på 
Knive underliggende ødegårds eiere i Skogbygden stående; 
ellers en kvern under gården Nøsterud til husbehov». 1723: 
Skog til gjerdefang og brenneved samt noe til hustømmer, 
ringe fehavn, sandig og kjøllendt jord til dels. — åbottakst: 
Aker og eng av måtelig beskaffenhet, kan vinterfø 6 kuer, 2 
hester, 6 sauer, sår 6 tønner, avler 30 lass høy. — 1803: 1 
hest, 4 fe, nødvendig skog og havn, jorden skarp. — 1819: 
«Aldeles som Helgerud, dog noe mer skog og litt lettere å 

bruke.» — 1865 anslått til i alt 287 mål åker og dyrket eng. 
 
EIERE 
I Nøsterud eide brukeren ca. 1650 4/5, resten tilhørte Christoffer Stenshorne på Eiker. 
1730 selveiergods i sin helhet og har i hovedsaken vært det senere. 
 
BRUKERE 
1615 var Erik bruker. 1634 Peder. 1645 Lars Mathiesen, som også eide størstedelen av 
Stomperud, skifte etter ham 1657. Enken hans, Ingrid Bjørnsdtr., drev så gården. 1684 
opplyses at hun «for noen år siden var henkaldet», og eldste sønn, Mathies Larsen som 
var vanfør og hadde brukt en mindre del av gården, overtok nå selv omtrent halve 
gården, resten eides av søsken, deriblant Anne, g. m. Tomas Stomperud. 1690 stod det 
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dårlig til med ham som mangen annen bygdemann på den tiden, han lånte 40 dlr, av 
stesønnen sin i Drammen, Truls Hansen, for å få til skatter og såkorn m. v. mot pant i 4 
lpd. 1697 var pengene betalt av Tomas Stomperud og pantegodset innfridd. De 4 lpd. ble 
transportert til Tomas’ hustru m. fl. Datteren Birgitte ble g. m. Even Sørensen, sønn av 
Søren Haagensen på Girud, og han overtok nå Nøsterud, men eide selv bare en mindre 
del, idet svigermoren og svogeren, Ole Tomassen Skjæret, m. fl. eide mesteparten. 1705 
eide Even og Ole omtrent halve gården, men Ole løste etter hvert ut de andre parthaverne 
så han ble eier av hele gården. — 1725 ble han mishandlet i sin egen skog av Anders 
Andersen på Knive-eie. Erik Bendtsen på plassen Tørkop under Nøsterud vitnet:  
For 6-7 uker siden gikk han med tiltalte (Anders) i skogen, hvor Ole Nøsterud stod og 
hogg på et tre. Anders tok strupetak på Ole, ristet ham, rev øksen fra ham, hogg treet ned, 
hogg Oles økseskaft av, kvesset økseskaftet, hogg det i stubben og sa: «Der skal ditt 
skjegg ned, din gamle tyv og skjelm, du hogde her i fjor likeså vil du gjøre i år», støtte 
Ole for brystet. Ole sa: «Kjære broder, så nå, så nå. . .» Anders: «Fanden være broder til 
en tyv.» Vitnet gikk fra dem. Anders møtte ikke i retten, han hadde rømt. — Før 1723 
hadde Ole imidlertid gitt over gården. Sønn Jacob Olsen overtok selve gården, mens en 
annen sønn Jon Olsen overtok de tre plassene (2½ lpd.): Tørkop søndre, Bråten og 
Blekingstøen, som alle senere har vært fraskilt gården. Jacob solgte 1746 for 144 dlr, 
halvparten av sin eiendom til Peder Hansen Trogstad fra Sande. Lot holde synsforretning 
1747 over halvparten av husene, slik at hver bruker fikk sin del av dem: Kjøkken på 
vestre ende av stuen, liten skorstein, vindu til syd, et kammer på nordsiden av kjøkkenet, 
lite vindu med 6 ruter, uten ovn eller skorstein. Disse er sammenbygde med en stue som 
blir tilhørende eieren av den annen halvpart Jacob Olsen; døren til kjøkken og kammer 
tømres igjen, på husets vestre side hogges en dør; på vestsiden av huset bryggerhus med 
skorstein og bakerovn, kjeller under stuen, men ingen til Peder Hansens bruk. Etter 
oppdelingen blir han tilhørende følgende hus: 1 stall på nordsiden av fremhusene, må 
oppføres fra nytt, bare tjenlig til ved, takst 3 dlr., en lade på nordsiden, 1 kjone nordvest 
for husene, mangler tak, fjøs og låve finnes ikke, må oppføres fra nytt, gjerdene må 
overalt settes opp fra nytt. — Peder Hansen solgte allerede to år etter for 180 dlr, til 
handelsmann Jørgen Roholt på Kobberviktangen. 1751 for 450 dlr. til Ole Enersen som 
odelsberettiget på vegne av hustruen, Maren Jacobsdtr. Solgte 1755 til Anders Jacobsen 
Helgerud i Lier, men Ole forbeholdt seg bryggerhus, hestestall og et stykke eng av «det 
innhegnede jordes nordre kant, fra et asketre i den øvre kant av gjerdegården, like til 
Tørkehusets søndre side, og derfra langs med veien til en eik som står ved et berg,  
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Hareberget kalt, som følger langs oven åsen, like til Hestehagens nordre hjørnes lend, 
som og den utfordrende fehavn til de kreaturer som av bemeldte engestykke vinterføs 
kan, hvorav svares av bemeldte engstykke 1 riksdlr. årlig, samt fornøden brennved». I 
1758 rekvirerte Anders takst over gården og hadde innkalt de odelsberettigede. Fjøs og 
stall var nå bygd, liksom en ny stuebygning var under oppførelse, 4 laft, 23 omverv. Kan 
såes 6 tønner havre, men kan ved flid og arbeid avles mer, ved å pløye opp Ladebråten 
kunne avles 2 tønner; vil koste 40 dlr.med rydning og pynting av englandet. Gården har 
en del vekstskog som med tiden kan bli tjenlig til lastebruk. Kan avles 29-30 lass høy, 
føs 2 hester, 5 kreaturer, 4 sauer, hvortil dog må lauves, hvis man ikke kjøper fra andre 
steder. 1767 var Anders død og gården overtatt av sønn og enearving Jacob Andersen; 
han overtok den jordparten som tidligere eier Ole Enersen hadde tatt fra. Skifte etter 
Jacob og konen, Anna Markusdtr. Hannevik, barn i alderen 10-20 år; Anders, Ellen, 
Anna Torine, Christine. Boets netto 676 dlr. Sønnen Anders Jacobsen, var bare 10 år, og 
onkelen Jens Markussen Hannevik brukte gården til han ble myndig og overtok. Ble gift 
med Maren Kirstine, datter av Gjermund Olsen Furu og løste inn søskenloddene, slik at 
han i 1800 eide hele gården. Skifte etter konen 1802, barn: Jacob, Gjermund, Christian, 
Johanne Mari, Anders. Faren giftet seg annen gang med Gunhild Jacobsdtr., død 1818, 
gården taksert for 650 dlr., løsøret for 231 dlr., boets netto 785 dlr. 1825 døde Anders; 4 
barn i første og 4 barn i annet ekteskap. Gården til eldste sønn, Jacob Andersen, som da 
var gift i Drammen. Makeskifte 1826, avstod Nøsterud til Olaus Andersen Nordby mot 3 
lpd. i Engeland og mellomlag 900 dlr. Olaus tok obligasjon 246 dlr, i overformynderiet, 
men satt stadig vanskelig i det, utpantninger og eksekusjoner, således i 1831, da søsteren 
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hans Maren Andersdtr. sa at eieren ennå ikke hadde tilflyttet gården, løsøre fantes derfor 
ikke, og utlegg ble tatt i gården. Året etter døde Olaus. Boet insolvent. I 1832 gikk 
gården ved auksjon for 1007 dlr. til Christoffer Olufsen Tuft fra Eiker og Johan 
Andersen Nøsterud, hver en halvpart. Johan var sønn av Anders Jacobsen i dennes annet 
ekteskap. Hans søster, Anne Kirstine Andersdtr. ble g. m. Christoffer Olufsen. Dermed 
var Nøsteruds hovedbruk varig delt. 
 
BRUK NR. 1, Nøsterud. Christoffer Olufsen overtok nordre eller øvre delen, lånte 1835 
300 dlr. på gården. Solgte 1854 et skogstykke Klemmetsbråten til Anders Haagensen 
Hannevik lille (se br. nr. 2, Støa). 1879 solgte Christoffer bruket for 4800 kr. til datteren 
Andrea Christoffersdtr. 1880 for 7200 kr. til Ole Olsen Tørkop. 1893 for 5750 kr. til 
vognfabrikant M. Andresen, Drammen. 1902 for 10 000 kr. til Axel Andersen Nøsterud. 
1907 for 12 000 kr. til Nils Vangsnes. 1916 for 24 000 kr. til Gustav Hansen. 1917 for 37 
500 kr. til skipsreder H. C. Hansen. 1918 for 4 000 kr. til Helge Eriksen fra Ål, g. m. 
Anne Embre fra Hemsedal. Eieren døde 1923, og enken satt i uskiftet bo til 1951, da 
sønnen Knut Helgesen, f. 1914, overtok bruket. 
Dyrket jord 63 mål, annet areal 5 mål, skog ca. 400 mål, 2 hester, 5 kuer, 3 ungdyr. 
 
 
BRUK NR. 2, Støa. Gammelt navn er Blekingstøen. Første gang funnet nevnt i en 
rettssak 1725, da Hans Hansen Blechningstøen under Nøsterud var vitne. På den tiden 
hadde gårdmannssønnen Jon Olsen, sønn av Ole Enersen Nøsterud overtatt plassene 
Tørkop søndre (i motsetning til Tørkop nordre som hørte under Knive i Skoger), samt 
Bråten og Blekingstøen; dette var 2½ lpd. av Nøsterud. Jon tok 1747 obligasjon på 60 
dlr, mot pant i plassen Tørkop søndre, slik som «den er innhegnet til deling mellom min 
påboende plass Støen og nordre Tørkop. . .» Pantsatte i juli 1748 et jordstykke, Bråten. 

Skifte etter Jon i november 1748, enken 
hette Ellen Andersdtr. Barn: Elias som var 
reist til England i 1732, Åse, Karen og 
Ingeborg, boets netto 37 dlr. Plassene ble 
overtatt av svigersønnene Jørgen Hansen, g. 
m. Åse, og Ole Hansen, g. m. Karen. Jørgen 
sa ved skifte etter svigermoren 1772, at 
plassene Tørkop, Bråten og Blekingstøen 
skal tilhøre boet alene; han hadde innløst to 
av dem som var pantsatt av svigerfaren for 
96 dlr, som han skulle ha forlods, men var 
ellers fornøyd med at plassene ble delt 
mellom arvingene. Plassen Tørkop ble 
taksert til 100 dlr., Bråten til 50 og 
Blekingstøen til 100 dlr. Denne siste gikk 
1786 til Ole Hansens enke, Karen Jonsdtr., 
som løste inn de andre arvingene, «så følger 
og til Blekingstøen halve parten av den fulle 
skog og utmark som ligger til plassene 
bemeldte Blekingstøen, Braaten og Tørkop, 
hvorimot enken Karen Jonsdtr. svarer til 
halve skatten av ditto trende plasser årlig». 
Karen ble annen gang g. m. Ole Paulsen. 
1792 gikk plassen for 130 dlr, til sønnen 



 73 

Hans Olsen «med påstående hus og en halvpart av den skog og utmark som ligger til de 
motstøtende plasser Braaten og Tørkop mot å svare den årlige halve skatt eller avgift av 
alle tre plassene samt holde gjerde mellom skogen og engen samt fritt hus og brenne». 
Skifte etter Hans 1797; løsøre taksert for 54 dlr. Enken Maren Hansdtr. giftet seg 
1801med Peder Knudsen, som ifølge forlik i 1802 1804 fikk odelsskjøte av Rasmus 
Auensen Tørkop til plassen for 640 dlr. Peder tok obligasjon hos Rasmus for 430 dlr. 
 

Samtidig kontrakt med den gamle Karen Jonsdtr. om hennes opphold i Blekingstøen, fri 
ved, 1 tønne havre og 2 skpd. høy i gode åringer, i dårlige det halve samt fritt hus. Peder 
solgte 1810 for 100 dlr. et jordstykke til Christoffer Andersen, han skulle ha ved- og 
havnerett, fri kjørevei til stranden m. v. På bruket fødde Peder Knudsen i 1819 2 kjør og 
sådde 1 tønne. Kontrakt av 2. april 1812, tinglyst 3. november 1824 mellom Peder 
Knudsen og Rasmus Auensen om avståelse av en skogrett til Blekingstøen. Rasmus 
hadde påtalt sønnen Olaus’ odelsrett til bruket, og Peder ønsket å vedbli dette, men avgav 
«all den skog som ligger på vestsiden av veien til skogen fra Musehul-ledet og til 
Furumoen ved den såkalte Hellen, hvor Nøsterud skog begynner og dessuten forbinder 
seg til, når han skulle være til sinns å selge Blekingstøen, da å tilby meg samme». — 
1859 branntakst over hovedbygningen, hvorav omtrent halvparten var oppført fra nytt: 
Enetasjes, nordre del for en del tømret bestemt til stue og forstuegang, søndre del av 
murstein med kammer og kjøkken med skorstein, takst 300 dlr. Bruket ble 1862 overtatt 
av sønnen, fiskehandler Knut Pedersen. Solgte 1865 for 300 dlr, en part til fraktemann 
Andreas Christoffersen fra Drammen, som 1868 kjøpte resten av bruket ved auksjon, 
senere også en part som overrettssakfører H. Gløersen i Drammen hadde slått til seg ved 
auksjonen i 1868. Ved forlik 1873 gav han Nøsteruds eiere rett til å nytte en 
strandstrekning til opplegg av tømmer, last og ved mot årlig avgift 2 sk. pr. tylft og 4 sk. 
pr. favn ved samt rett til vintervei. Kjøpte 1874 for 330 dlr. slakter Johan Hansens 
skogstykke, fraskilt br. nr. 1. I 1891 fikk ingeniør Erik A. Gude rett til på eiendommen å 
drive steinhoggeri 50 år. Andreas Christoffersen drev i mange år kystfart med eget 
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fartøy, sluttet 1898 og døde 1912. Var gift med Karen Marie født Christensen Sandvigen. 
De skjenket tomt til Nordre Strømmens Indremisjon til bedehuset. 1917 gikk bruket ved 
skjøte fra de øvrige arvinger for 25 000 kr. hvorav for løsøre 8000 kr. og livøre 2000 kr. 
til sønnen Michael Christoffersen, født 1878, gift med Lina Anna Fauske fra Naustdal i 
Sunnfjord. Dyrket jord ca. 40 mål, skog 250 mål, annen utmark 50 mål, 1 hest, 4 kuer, 2 
ungdyr, 2 griser, 40 høns; fruktdyrkning som nå ansees for å være den viktigste 
inntektskilde. I eldre tid har der vært bygd fartøyer i Støa. 
 

BRUK NR. 3, Nøsterud. Er den andre halvdelen av hovedbruket som 1832 ble kjøpt av 
Johan Andersen. Solgte 1842 for 900 dlr. til Kittil Aslesen fra Sigdal, f. 1796, g. m. 
Oline Hansdtr. fra Hurum. Ved takst 1843 ble innmarken taksert til 600 dlr., skogen til 
250 dlr. Solgte 1855 et areal (Sagkleven br. nr. 5), og solgte 1870 resten av gården for 
1200 dlr, til sønn Anders Kittilsen, f. 1835, g. m, Anne Karine Larsdtr. Solgte 1872 en 
part til broren, Hans Kittilsen (br. nr. 7), 1902 Nøsterudbråten (br. nr. 13) og Bjerkely 
(br. nr. 14). I 1901 (skjøte 6. januar 1903) gikk gården til svigersønnen Oluf Olsen fra 
Drammen, g. m. Anna Andersdtr. Oluf Olsen hadde gjort tjeneste i den amerikanske 
marinen i 16 år før han kjøpte Nøsterud, død 1936. Enken solgte 1950 for 28 000 kr. til 
sønnen Otto Nøsterud. Dyrket jord 53 mål, skog 700 mål, 2 hester, 5 kuer, 3 ungdyr, 4 
griser, 4 sauer, 250 høns, hagebruk. 
 
BRUK NR. 4, Dambråten. Skyldsatt 1854. 1876 skjøte fra Anders Kittilsen på br. nr.3 
til Nils Halvorsen fra Sandsvær for 200 dlr. 1881 for 1400 kr. fra enken Gunhild 
Johansdtr. til svigersønn Herman Martinsen (også kalt Nøsterudbråten). 1888 ved 
auksjon for 2100 kr. til Martinius Jensen. 1891 for 1750 kr. til Peder Hansen. 1908 
auksjonsskjøte for 2600 kr. til Johan Nilsen, født i Sagkleven 1886, gift med Bernhardine 
Andersen. Dyrket jord 20 mål, derav 8 mål frukthage, 25 mål skog, 1 hest, 2 kuer. 
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BRUK NR. 5, Sagkleven. Solgt 1855 fra Kittil Aslesen på br. nr. 3 for 135 dlr, til 
Rasmus Auensen. Solgte 1856 en ubebygd av øde mark oppryddet part av eiendommen 
for 30 dlr, til sønn Auen Rasmussen og etterkommere. 1856 gikk resten av bruket for 50 
dlr. til døtrene Gunhild Madsen og Antonette Rasmusdatter. 1883 ble br. nr. 3 av 
matrikkel nr. 38, Tørkop Foss, lagt til neste eiere, bøkker Hans Syversen og Antonette 
Rasmusdtr. Antonette Rasmusdatter innsatte sin søstersønn Bernhard Nilsen til arving, 
og 1895 fikk denne skjøte fra H. Syversen for 800 kr. 1910 fra enken Anna Nilsen for 
6000 kr. til sønn Karl Herman Nilsen, f. 1881, g. m Betzy Andersen. 1946 for 14 000 kr. 
til Erik Gotås fra Sandborg i Nordland, f. 1905, g. m. Tordis Paulsen fra Drammen. — 

Dyrket jord 20 mål, ca. 50 mål skog, 
fruktdyrking, 1 hest, 1 ku, 2 ungdyr, gris og 
høns. 
 
BRUK NR. 6, Klemetsbråten. Har antakelig 
vært en gammel plass under Nøsterud. Solgt 
1861 av Christoffer Olufsen på br. nr. 3 for 
180 dlr, til Anders Haagensen. 1863 ved 
auksjon til slakter Johan Hansen. 1865 til 
Johan Sørensen som straks solgte til Martin 
Syversen. 1898 for 1100 kr. til Peder Hansen. 
1918 ved auksjon for 1400 kr. til Amund 
Lund. 1919 for 4000 kr. til redaktør Torgeir 
Vraa som samme år solgte for 5500 kr. til 
typografene Georg Sørensen, Thorsien 
Thoresen og Hans Hagen, Drammen, som har 
feriested på eiendommen. Jordarealet brukes 
av andre. 
 
BRUK NR. 7, Labråten. Labråten (gammelt 
navn Ladebråten) forekommer, som før nevnt, 
i forbindelse med en takst over Nøsterud 
1758, der det heter at man ved å pløye den 

opp kunne der avles 2 tønner. I 1830 var Labråten nedre husmannsplass under Nøsterud. 
Gårdens eier Olaus Andersen gav da festeseddel til Narve Hellesen, som skulle svare 40 
arbeidsdager til Nøsterud pr. år mot å bruke plassen, «dertil gjerde fang og brenneved i 
gårdens skog etter anvisning, samt at han oppbygger de huse på eiendommen, som han 
behøver, og materiale til husene skal han ha i forbemeldte skog etter anvisning, samt 
etter hans og kones død tilfaller bygningene eiendommen, og tillike tilkommer han havn 
til 1 ku og 2 sauer. Hva ploghest han behøver, fåes av gårdens eier uten betaling samt fri 
vei sommer og vinter, må aldeles ikke forhindres.» 
I 1872 ble Labråten et selvstendig bruk, idet plassen ble solgt av Anders Kittelsen på br. 
nr.3 til Hans Kittilsen. Samme år til hans enke Teoline Larsdtr. 1873 for 400 dlr. til 
Johannes Torgersen. 1874 utskilt en part til Kristen Knudsen Skjæret, br. nr. 8, som 
senere har fulgt Skjæret nordre. 1879 gikk resten av bruket for 1950 kr. til Alfred 
Andreassen. 1924 for 6000 kr. til Anna, Borghild og Adolf Andreassen, som har bruket 
sammen. — Dyrket jord ca. 20 mål, 1 hest, 2 kuer, gris og høns. 
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BRUK NR. 9. En part utskilt 1883 fra br. nr. 5 til Albert Auensen. 1904 fra arvingene 
etter Henriette Auensen og tidligere avdøde mann Auen Rasmussen for 3000 kr. til bror 
Johan Auensen samt br. nr. 2 av matrikkel nr. 38, Tørkop. 1933 til Arthur Nøsterud. 
1921 utskilt en part, Skogly, til Sally Auensen. 
 
BRUK NR. 10. Skjeret nordre. 1692 nevnes Ole Hansen Skjæret. 1696 Christen 
Sørensen. 1698 hadde Ole Tomassen Nøsterud plassen. 1713 obligasjon fra Peder 
Asgautsen «boende på Nøsterud-eie ved Skjæret» til Ole Tomassen for 33 dlr. med pant i 
1 lpd. av Nøsterud, som var arv til hans hustru. Peder hadde satt opp et lite hus på 
plassen «til bebo min livs tid foruten avgift eller årlig betaling». Først 1787 hører vi atter 
om Skjæret. Da tok enken etter Andreas Andersen, Margrethe Christendtr., obl. på 50 
dlr, hos Casper Sandersen Syversvolden, og 1789 overtok han eiendommen for 99 dlr. 
1793 for 190 dlr, til Christoffer Olsen fra Hyggen i Røyken, f. 1766, g. m. Ingeborg 
Christensdtr. Tok obligasjon for 99 dlr, hos Ole Evensen Gjerdal øvre, Christoffer døde 
1832 ”av et fald”, og 1842 solgte sønnen for 350 dlr, til Engebret Olsen fra Røyken, f. 
1760, d. 1863. Dennes etterkommere har eiendommen fremdeles. I 1847 hadde Engebret 
Olsen for 300 dlr. solgt til sønnen Ole Engebretsen, matros, f. i Røyken 1820, d. 1901, g. 
m. Maren Knutdtr. fra Skoger; hadde disse barna i 1865: Johan, Carl, Petter, Martinius, 
Harald, Ole. 1874 kjøpt til en liten part av br, nr, 7 Labråten. I 1902 solgte Ole 
Engebretsen for 500 kr, pluss opphold for seg og hustru til sønnen Petter Olsen, f. 1857, 
d. 1945, g. m. Anna Andersen fra Nesbygda. Barn: Hans, Oskar og Albert. — 1922 ble 
bruket solgt for 7000 kr. til sønnen, skiftekonduktør ved N. S. B., Hans Olaf Olsen, f. 
1892, g. m. Lilly Johansen fra Røyken. 
Dyrket jord 15 mål, utmark 15 mål, 1 hest, 2 kuer, 2 ungdyr, 2 griser og 60 høns. 
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BRUK NR, 11, Tørkop søndre. En tid før 1723 hadde Jon Olsen på Nøsterud overtatt 
plassene Tørkop søndre, Støa og Bråten, De tre plassene fulgte ham og hans slektninger 
lenge fremover, og Bråten ble til dels brukt av Støas eier. 1802 solgte Støas daværende 
eier, Peder Knudsen, Tørkop søndre samt 1/3 av Bråtens jordvei til Rasmus Auensen. 
1803 solgt et fiskestøe for 30 dlr, og årlig avgift til Ouen Olsen Helgerud. 1808 kjøpte 
Rasmus av Karen Jonsdtr., enke etter Ole Paulsen, i Støa, 1/3 til av Bråten for 50 dlr., og 
året etter kjøpte Rasmus den siste tredjeparten Bråten av Christoffer Christoffersen 
Tørkop for 60 dlr. 1819 fødde Rasmus 3 kuer på eiendommen. 1823 solgte han en part 
for 50 dlr. av Tørkop til Hovel Helset. 1835 solgte han for 1800 dlr. resten av bruket til 
Tollef Bache i Drammen og Ole Olsen. 1840 kjøpte disse Helsets part for 60 dlr. 1819 
overtok Ole Olsen Baches part. 1876 solgt en part til Martinius Christoffersen (br. nr. 
12). Eiendommen gikk 1880 fra arvingene etter Ole Olsen til grosserer H. I. Jacobsen og 
har fulgt matrikkel nr. 38, Tørkop Foss, nå fabrikken på Tørkop. Denne eide skog på 
nordsiden av Tørkop-bekken, altså i Skoger. Skogen ble 1923 solgt for 28 000 kr. 
Tilbake av bruket er ca. 30 mål dyrket jord og ca. 100 mål skog. 
 
BRUK NR. 12, Bråten. Martinius Christoffersen gikk konkurs 1899, og eiendommen 
gikk for 3050 kr. til skipsfører J. C. Renhardt. 1900 til diakon H. Nusser. 1903 til 
Rasmus Bech, deretter hans hustru Helga Anette, f. Auensen, som 1950 for 16 000 kr. 
overdrog til sønnen Reidar H. Bech, f. 1909, g. m. Solveig Walberg fra Sande. — Dyrket 
jord 12 mål, ca. 40 mål skog, 100 frukttrær. 
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BRUK NR. 13, Nøsterudbråten. Solgt 1902 av Anders Kittilsen på br. nr. 3 for 800 kr. 
til Anton Pettersen. 1920 for 7000 kr. til redaktør Torgeir Vraa, som samme år for 9000 
kr. solgte til kafévert Petter Hansen. 1931 til Didrik Pedersen for 2500 kr. 1935 for 3500 
kr. til Erling Johansen. 
 
BRUK NR. 14 Bjerkely. 1902 tillagt skomaker Karl Andersen, d. 1905. 1920 fikk enken 
Inga Nøsterud, datter av Bernh. Nilsen i Sagkleven, skjøte på jordstykket og samtidig på 
husene av Martin Olsen. Der ble holdt ku på eiendommen til ca. 1920, fruktdyrking. 
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TØRKOP FOSS, NR. 38 
 
BRUK NR. 1. Om den virksomheten som har vært drevet i Tørkopbekken opp gjennom 
tiden — kvernbruk, sagbruk, møllebruk, ullvarefabrikk og nå næringsmiddelfabrikk vises 
til bind I. 
 
BRUK NR. 2. Er en part som 1883 ble tillagt Hans Syversen og Antonette Rasmusdtr. 
1904 fra arvingene etter Henriette Rasmusdtr. og tidligere avdøde mann, Auen 
Rasmussen, til bror Johan Christian Auensen for 3000 kr. 1933 fra hans dødsbo med br. 
nr. 9 av g. nr. 37 for 7000 kr. til Arthur Nøsterud, f. 1897, g. m. Margit Olsen fra 
Drammen. Dyrket jord ca. 12 mål, i hest, ku og høns, fruktdyrking. 
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