
Hvem bodde på Haugen?

av Bent Ek

Fosshaugen under Fossesholm har en eldgammel bosetningshistorie. Trolig
er dette noen av de eldste husmannsplassene på Eiker, som vokste fram i
tilknytning til sagbruksdriften. Gjennom manntall og folketellinger i 1848,
1801 og 1765, supplert med kirkebøker, husmatrikler og annet materiale,
ville det nok vært mulig å følge denne historien et godt stykke bak over. Her
har vi imidlertid konsentrert oss om perioden etter 1880, siden de aller fleste
av husene som står der i dag er oppført i løpet av denne perioden.
Hovedkilden har vært panteregisteret for Eiker, supplert med SEFRAK-
registreringen, materiale fra folketellingene og ikke minst muntlige kilder.

Historien viser at det var industriarbeiderfamilier som var i stort flertall
tidligere, mens bildet er blitt langt mer brokete de siste 30 årene, etter at
Vestfossen mistet sin posisjon som industristed. Opprinnelig var samtlige
huseiere strandsittere under Fossesholm, men overgangen til selveie startet
alt på slutten av 1800-tallet og skjøt fart etter århundreskiftet. De aller siste
årene har det imidlertid utleie av hus igjen blitt mer vanlig.

Vestfossen, 16.november 2001
Bent Ek
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G.nr.: 39/54
Datering: 1913
Ombygd: 1950-tallet, 1999-2000

Historikk: Eiendommen ble utskilt fra Fossesholm (39/2) i
1912 og gitt som gavebrev fra Amund P. Fossesholm og hus-
tru Anne Marie til Øvre Eiker kommune for at den skulle bru-
kes til skole-og kirketomt.  Vestfossen skole startet her i 1913,
som en folkeskole som omfattet både den gamle bruksskolen
og kretsskolen.  Den opprinnelige bygningen hadde 9 klasse-
værelser, lærerværelse og kontor, samt sløydsal i loftsetasjen,
skolekjøkken og bad i kjelleren.  Skolen ble sterkt utvidet i
forbindelse med skolesentraliseringen på 1950-tallet.  Fra 1970
har Vestfossen ungdomsskole hatt tilhold her.  Skolen ble
ombygd og utvidet skoleåret 1999-2000.

«Vestfossen skole»
(Fossgata)

G.nr.: 39/82
Datering: 1921
Ombygd:

Historikk: Utskilt fra Fossesholm (39/3) i 1918 og solgt fra
Georg Strømnes til Petter Olsen Kvævli tre år seinere. I 1937
overtok Petter Færmann Kvævli og bodde der sammen med
hustruen Martha. Deres datter Reidun og hennes ektemann,
Per Persson, overtok omkring 1960. Solg til Øvre Eiker kom-
mune på slutten av 1990-tallet. Ble brukt som undervisnings-
lokaler under ombyggingen av skolen 1999-2000. 2.etasje er
løftet.

«Strømberg»
(Kvævli)

«Bjerk»
(Torgersen)

G.nr.: 39/136
Datering: 1936
Ombygd:

Historikk: Eiendommen ble utskilt fra Fossesholm (39/3) i
1935 og solgt året etter fra Georg Strømnes til Ole Jørgensen
Bjerk, som bodde her sammen med hustruen Anna. Solgt 1952
til datteren Marta og hennes ektemann Leif Roald Torgersen.
Marta bebor og eier fortsatt huset. Huset ble påbygd på slut-
ten av 1970-tallet.
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G.nr.: 39/53
Datering: 1880-87
Ombygd: 1931, ca.1960

Historikk: Et hus no.150 eksisterte også før brannene i 1880/82,
men lå da på en annen tomt, på sørsiden av et øst-vestgående
gateløp og med sørvendt inngang.  Dette huset har trolig brent og
blitt gjenreist på nåværende tomt kort etter 1880.  Både i 1875 og
1891 var huset bebodd av sagarbeider og Jakob Hansen med fa-
milie.  Bygningene ble solgt til Lauritz Larsen i 1901 og videre til
Johan G. Tangen i 1906.  Tre år seinere ble eiendommen utskilt
som eget bruksnummer (fra gnr.    39/3) og kjøpt av Johan  Tangen.
I 1957 solgte enken Tora Tangen eiendommen til sønnen Torolf
Tangen, som bodde der sammen med hustruen Hilda. Deres datter-
datter, Hilde Tangen Nilsen overtok omkring 1980. Huset har de
seinere årene blitt leid ut.  Påbygd i 1931, og huset fikk ny kled-
ning ca. 1960.

Hus no.150
(Strømnesgata 10)

Hus no.148 G.nr.: 39/123
Datering: 1880-87
Ombygd: 1954

Historikk: Før 1880 la hus no.148 på omtrent samme tomt som i
dag, men langs et annet, øst-vestgående gateløp.  Dette huset har
trolig brent i 1880/82 og det nåværende satt opp på 1880-tallet.
Grunnen tilhørte opprinnelig Foss (gnr.39/3), med årlig grunnleie
på kr.2.40, samt 2 slåttedager, 1 dags veiarbeide og 1 mål skurd.  I
1858 tilhørte huset Peder Klausen.  I 1875 var det bebodd av sliperi-
arbeider Andreas Syvertsen og hustru Boel Marie Knudsdatter
med tre barn.  Sønnen Alfred overtok i 1932, og samtidig ble eien-
dommen utskilt som eget bruksnummer.  I 1954 ble den kjøpt av
Arne Brattås fra Selma og Alfred Røkaas´ dødsbo.  Samtidig ble
huset ombygd, med bl.a. ny pipe og nye vinduer.   Arne Brattås”
enke, Elna Brattås, bebor og eier huset fortsatt.

Hus no.147 - «Fjeldstad»
(Cappelensgate 5)

G.nr.: 39/165
Datering: 1880-87
Ombygd: ukjent

Historikk: Før 1880 lå hus no.147 på en noe annen tomt, langs et
øst-vestgående gateløp.  Huset brant antagelig og ble gjenreist
på nåværende tomt på 1880-tallet.  Grunnen tilhørte Fossesholm
(gnr.39/4), med årlig grunnleie på kr.2, samt 2 slåttedager, 1 dags
veiarbeid og 1 mål skurd.  I 1875 var huset bebodd av Ole Olsen
Braathen, som var nattevakt ved fabrikkene.  Familien besto av
hustruen Anne Katrine og åtte barn, deriblant tre voksne sønner.
I 1906 solgte Ole Braathens arvinger til Edvard Røkaas, som bodde
der sammen med hustruen Mattea.  Datteren Alma og svigersønn
Harald Henriksen overtok i 1949, da eiendommen ble utskilt som
eget bruksnummer.  I 1955 solgte de videre til sønnen Arvid Hen-
riksen og hans hustru Alvhilde.  Omkring 1980 solgte de til Knut
Karlsen, som eier og bebor huset i dag med sin familie.
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«Haug»
(Cappelensgate 6)

G.nr.: 39/107
Datering: trolig ca.1925
Ombygd: 1982

Historikk: Huset står på en tomt som tidligere var ei løkke under
gården Foss (39/1).  Det er usikkert om eiendommen ble bebygd
før den ble skilt ut som eget bruksnummer i 1925 og kjøpt av
Martinius Madsen.  I 1979 ble eiendommen solgt fra Bjarne Holst
til Sigurd Simensen.  Noen år seinere ble det solgt til Nils og
Connie Johansen, som bor der i dag med sin familie. Huset ble
panelt i 1982, samtidig som tak og vinduer ble skiftet.

Hus no.198 - «Trollerud»
(Cappelensgate 8)

G.nr.: 39/93,94
Datering: trolig ca.1922
Ombygd: ca.1970

Historikk: Det meste av eiendommen tilhørte tidligere Hermanns-
gården (gnr.39/16), mens en mindre del tilhørte Foss (gnr.39/33).
Det er usikkert om det sto hus her før eiendommen ble utskilt som
eget bruksnummer i 1922 og kjøpt av Martin Olsen Trollerud.  I
1958 solgte enken Maren Trolelrud til sønnesønnen Arne Trolle-
rud, som bodde der sammen med hustruen Eli.  På slutten av
1960-tallet ble huset solgt til  Randi Hansen, som fortsatt er eier
og beboer.

Tomt etter hus no.151 -
«Hermannsgården»

G.nr.: 39/151
Ubebygd

Historikk: På denne eiendommen lå tidligere et småbruk som
alt før 1880 var utskilt som eget bruksnummer, og som omfattet
de nåværende bruksnummer 92, 93, 95 og 160.  Den ser ikke ut til
å ha vært berørt av brannene i 1880/82.  Navnet på bruket stam-
mer fra eieren, Anders Hermansen, som arbeidet på ett av
tresliperiene.  Enken Ingeborg Olsdatter solgte til sønnen Hans
i 1885, og i 1916 overtok dennes enke, Elise Hermansen.  Byg-
ningen brant tre ganger i løpet av like mange år, i 1921, 1922 og
1923.  Den ble da kjøpt av Arthur Andersen og Carsten Lundby,
og sistnevnte overtok hele eiendommen i 1924.  I 1929 gikk den
på tvangsauksjon til Ekers sparebank, som solgte videre til Øvre
Eiker kommune samme år. Det var kommunal utleiegård med 4-5
leiligheter fram til det ble revet i 1985.
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G.nr.: 39/49,95
Datering: 1887-91
Ombygd: ca.1950

Historikk: Felles historie med 157b fram til 1890, da det nåvæ-
rende huset ble bygd.  I 1891 bodde enken Elisabeth Pedersdatter
og hennes ugifte datter der, samt en losjerende cellulosearbeider
med familie.  I 1900 ble det bebodd av enken Anne Borgersdatter
og hennes  barn Marthe, Olaus og Borger Kristoffersen, med
hver sine familier - tilsammen 15 personer.  I 1901 ble den utskilt
som eget bruksnummer, og fem år seinere kjøpt av Borger Kristof-
fersen, som kjøpte til bnr.95 i 1923.  Borger Kristoffersen var aktiv
i lokalpolitikk og fagforeningsarbeid og var en periode varaordfø-
rer.  I 1950 solgte hans arvinger til svigersønnen Olai Eriksen, som
var eier til han døde på midten av 1990-tallet Vinduene ble skiftet
omkring 1950.

Hus no.157a - «Berg»
(Cappelensgate 11)

Hus no.157b - «Fosberg»
(Cappelensgate 9)

G.nr.: 39/57
Datering: 1887-91
Ombygd: ca.1960

Historikk: Hus no.157 hadde opprinnelig en litt annen plasse-
ring.  Det  overlevde trolig brannene i 1880/82, men lå i veien for
den planlagte veitraseen og ble derfor revet omkring 1890, da
nåværende hus no.157a og b ble bygd.  Grunnen tilhørte Petra-
borg (gnr.39/12), med årlig grunnleie kr.2, samt 2 slåttedager og 1
mål skurd.  Beboer i 1875 var tømmermann Nils Olsen med familie,
mens det i 1891 ble bebodd av sliperiarbeider Anders Hansen
med hustru og tre barn.  I 1895 kjøpte han huset av Olaus Olsen,
og i 1910 kjøpte enken Maren Hansen grunnen.  I 1917 solgte hun
til Ole Andersen, og hans enke Marie solgte til Øvre Eikers fattig-
vesen i 1932.  I 1947 solgte kommunen til Bjarne Halvorsen, som
bodde der sammen med hustruen Bergljot. Etter deres død på
slutten av 1980-tallet har det vært flere eiere.

Hus no.149
(Cappelensgate 7)

G.nr.: 39/122
Datering: 1880-87
Ombygd: 1928, 1958

Historikk: Hus no.149 eksisterte før brannene i 1880/82, men lå
lenger sør, langs et øst-vestgående veiløp.  Det brant trolig og ble
gjenreist på nåværende tomt.  Husene tilhørte i 1879 Syvert Olsen
Holthe, mens grunnen tilhørte Fossesholm (gnr.39/4), med årlig
grunnleie av 2 slåttedager og 1 dags veiarbeid.  I 1875 ble huset
bebodd av sagarbeider Ole Syvertsen og hans to halvvoksne
sønner.  I 1895 solgte Olaus Kristoffersen til Kari Olsdatter Hau-
gen, som fire år seinere solgte videre til cellulosearbeider Johan
Madsen.  Eiendommen ble utskilt som eget bruksnummer og kjøpt
av Johan Madsen i 1931.  Hans arvinger solgt til Anders Madsen
i 1958, og året etter overtok dennes sønn, Leif Madsen. Nåvæ-
rende eier er dennes sønn, Trond Madsen.
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G.nr.: 39/203
Datering: ca.1950
Ombygd: ukjent

Historikk: Hus no.170 lå tidligere på samme eiendom, men et stykke
lenger ned i bakken.  Den tilhørte Petraborg (gnr.39/10), med årlig
grunnleie på kr.1.60, samt 2 mål skurd.  Huset ser ikke ut til å ha
vært berørt av brannene i 1800/82.   Det ble bebodd av snekker-
mester Tollef Olsen og hustru Marthe Nilsdatter både i 1875 og
1891.  I 1895 ble det solgt på auksjon og kjøpt av sønnen Olaus
Tollefsen, som var maler.  Hans enke, Helene Tollefsen, solgte til
Petter Olausen i 1923.  Dette huset brant omkring 1950 og ble
erstattet av det nåværende.  Eiere har vært søsknene Olaf, Gjertrud
og Valborg Olausen.

Eiendom etter hus no.170
(Cappelensgate 12)

Hus no.158 - «Solhaug»
(Cappelensgate 13)

G.nr.: 39/139
Datering: før 1837
Ombygd: 1924, 1952-53

Historikk: Et dokument i eierens besittelse skal vise at bygnin-
gen eksisterte i 1837.  Den ble ikke berørt av brannene i 1880/82.
På 1870-tallet tilhørte husene metallsliper Erik Kristian Hee, som
bodde der sammen med hustruen Gunnhild Olsdatter og den
ugifte datteren Borgine.  I 1892 ble huset overtatt av Borgine, som
bodde der sammen med enken Ingeborg Helliksdatter Berget.
Borgine Hee mistet den ene armen i en ulykke ved Vestfossen
spinderi og livnærte seg siden ved å holde privat småbarnsskole.
Da hun døde i 1915, ble huset solgt til Karl Pedersen.  Han kjøpte
også grunnen i 1936, da eindommen ble utskilt som eget bruks-
nummer.  Sønnen Erling Pedersen overtok i 1949 og var eier fram
til slutten av 1990-tallet.

Hus no.161
(Cappelensgate 15)

G.nr.: 39/239
Datering: før 1880
Ombygd: ca.1920

Historikk: Huset har nøyaktig samme plassering som før bran-
nene i 1880/82 og må ha blitt stående, til tross for at det lå midt i
den planlagte veitraseen.  Det opprinnelige huset var et lite, en-
etasjes tømmerhus.  Grunnen tilhørte Foss (39/1).  I 1875 var hu-
set bebodd av Jørgen Jørgensen, som var maltmester ved Ekers
bryggeri, og hans hustru Stine Helene.  I 1891 og 1900 var det
bebodd av sliperiarbeider Peder Hansen med hustru Maren og to
barn.  Kjøpt av Kristoffer Lauritzen i 1911 og ombygd ca. 1920.
Datteren Åse eide og bebodde huset fram til 1970-tallet, da det
ble solgt til Subash Chander Gupta. Denne solgte seinere til
Ingvaldsen, som eier og bebor huset i dag.
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 Hus no.162 - «Sjøblom»
(Cappelensgate 17)

G.nr.: 39/101
Datering: trolig før 1880
Ombygd: etter 1887

Historikk: Hus no.162 sto på samme tomt som dagens bygning,
men var noe mindre.  Huset må ha derfor ha blitt utvidet eller
eventuelt satt opp på nytt etter 1887.   Grunnen tilhørte Fosses-
holm (39/1), med årlig grunnleie kr.1.60, samt 2 mål skurd.  På 1870-
tallet ble husene eid og bebodd av sliperiarbeider Otter Olsen
med hustru og fire barn, samt en losjerende spinneriarbeiderske.
Seinere drev enken Ingeborg Olsen handel med melk ogbrød.  Da
hun døde i 1917, arvet datteren Gunda Olsen. Hun  solgte til Karl
Madsen, men tre år seinere solgte han tilbake til Gundas ekte-
mann, Olaf Sjøblom.  Eiendommen utskilt som eget bruksnummer
i 1923 og kjøpt av Sjøblom.  I 1949 ble den kjøpt av Nils Olafsen,
som seinere solgte til Nedberg.

G.nr.: 39/64
Datering: før 1880
Ombygd: ukjent

Historikk: Hus no.169 hadde opprinnelig samme plassering og
grunnflate som dagens bygning og  kan ikke ha blitt berørt av
brannene i 1880/82.  Uthuset er av noe nyere dato.  Grunnen
tilhørte Petraborg, med årlig grunnleie kr.1.60, samt 2 slåttedager
og 1 mål skurd.  I 1891 ble huset bebodd av enken Karen Olsdatter
og hennes fem barn, deriblant to voksne sønner.  Eier var imidler-
tid Thorvald Thoresen, og  i 1895 solgte han til smeden Simen
Hansen, som bodde der med hustru og fire barn.  Utskilt som eget
bruksnummer i 1912 og kjøpt av enken Karoline Hansen.  I 1929
overtok sønnen Nils Simensen, og etter hans død i 1957 satt en-
ken Karen  i uskiftet bo.  Eiendommen ble kjøpt av Kristian Berget
i 1975.

 Hus no.169 - «Fagerhaug»
(Cappelensgate 19)

 Hus no.167
(Cappelensgate 21)

G.nr.: 39/221
Datering: før 1887
Ombygd: ukjent

Historikk: Huset har samme plassering og grunnflate som i 1887.
Beliggenheten var den samme før brannene i 1880/82, men grunn-
flaten er noe forandret.  Det er uklart om dette skyldes ombyginger
eller om huset brant og ble gjenreist.  Grunnen tilhørte Foss (gnr.39/
3), med årlig grunnleie kr.1.60 og 2 mål skurd.  I 1865 var beboer
skredder Hans Peter Plath med familie - trolig etterkommere av
Cappelens husfogd, seigneur Jørgen Plath.  Datteren Marie Plath
overtok huset i 1874 og bodde der sammen med søsteren Karen.
I 1920 solgte Karen Plath til Olaf Jacobsen, som solgte videre til
Sjur Værholm året etter.  Han solgte i 1942  til Ingeborg M. Olsen
og Anne K. Olsens bo, og huset ble deretter kjøpt av Alfhild
Paule, som bodde der sammen med ektemannen Asbjørn. De sei-
nere år har det vært flere eiere.
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Hus no.171 - Nordre Foss gård
Hovedbygning

G.nr.: 39/3
Datering: muligens ca.1750
Ombygd: trolig ca.1880

Historikk: Hovedbygningen skal visstnok være fra midten
av 1700-tallet og kan minne om en bygning som er avtegnet
på et kart fra 1789.  Bygningens nåværende form tyder på at
den ble ombygd omkring 1880.  I 1875 ble den bebodd av
brukseier Olaus P. Foss og hustru Ellen Dorthea.  O.P.Foss
var  bror av Amund P. Fossesholm og sammen grunnla de
flere industriforetak..  Ved en arvedeling mellom brødrene i
1878, ble Olaus eier av denne eiendommen, som ble utskilt
som eget bruksnummer.  Enken Marie Foss solgte til Nils Jen-
sen i 1904, og denne solgte videre til Erik J. Stenshorne i 1910.
Georg Strømnes kjøpte eiendommen i 1917, og i 1957 overtok
sønnen Einar Strømnes, som fortsatt var eier i 1984.

Hus no.171 - Nordre Foss gård
Smie

G.nr.: 39/3
Datering: før 1878
Ombygd: 1960

Historikk: Bygningen eksisterer på kart fra 1878 og kan være
betydelig eldre.  Pipa ble revet omkring 1960.

G.nr.: 39/3
Datering: før 1878
Ombygd:

Historikk: Bygningen eksisterer på kart fra 1878 og kan være
betydelig eldre.

Hus no.171 - Nordre Foss gård
Bryggerhus
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G.nr.: 39/3
Datering: 1878-87
Ombygd:

Historikk: Bygningen eksisterer ikke på kart fra 1878, men er
oppført før 1887.

Hus no.171 - Nordre Foss gård
Stabbur

Hus no.171 - Nordre Foss gård
Driftsbygning

G.nr.: 39/3
Datering: 1878-87
Ombygd:

Historikk: Bygningen eksisterer ikke på kart fra 1878, men er
oppført før 1887.  Den erstattet da flere mindre bygninger som
lå på samme sted.  Disse kan muligens ha brent i 1880/82, eller
de har blitt revet i samme periode for å gi plass til en større og
mer rasjonell driftsbygning.

Hus no.171 - Nordre Foss gård
Vognskjul

G.nr.: 39/3
Datering: før 1878
Ombygd:

Historikk: Bygningen eksisterer på kart fra 1878 og kan være
betydelig eldre.
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«Ungdomsheimen»
(Fabrikkgata)

G.nr.: 39/75, 222
Datering: 1966
Ombygd: 1996

Historikk: Eiendommen tilhørte i forrige århundre Ekers bryggeri,
som hadde en stor lagerbygning her.  Den var kjent som
«Iskjelleren» eller «Ølkjelleren».  I 1915 ble eiendommen utskilt
som eget bruksnummer og kjøpt av kjøpmann Rosinius Linderud.
Den fikk da navnet «Torvhallen» og ble brukt som forretnings-
lokaler.  I 1921 solgte enken Bertha Linderud til Vestfossen og
omegns ungdomsforening.   Seinere drev Lorang Lauritzen
fiskenutikk her, og David Petraborg hadde kjøttforretning.  Den
gamle bygningen ble erstattet av den nåværende i 1966.  Den
inneholder brannstasjon og frisørsalong i underetasjen,
forsamlingslokale og leiligheter i overetasjen.  Eier er fortsatt Vest-
fossen kristelige ungdomsforening.  I 1996 ble fasaden kledd med
teglstein.

Hus no.128 - «Thorstad»
(Fabrikkgata)

G.nr.: 39/102
Datering: før 1887
Ombygd: 1919,  ca.1950

Historikk: Huset står på samme tomt som før 1880/82, men det er
usikkert om det overlevde brannene eller ble gjenreist i årene 1880-
87.  Eiendommen tilhørte Foss (39/3) med årlig grunnleie 80 øre og
1 mål skurd.  I 1875 ble huset bebodd av sagarbeider Kristen Olsen
med familie.  I 1890 solgte enken Anne Hansdatter til skredder
Godberg Hansen, som bodde der med egen familie og to  losje-
rende familier.  Nils Jensen kjøpte huset i 1914, men solgte til kjøp-
mann Josef Thoresen i 1921.  I 1924 kjøpte han grunnen, som ble
utskilt som eget bruksnummer.  Seinere overtatt av sønnen Thor
August Thoresen, som fortsatt er eier og driver dagligvareforret-
ning der.   2.etasje ble oppført i 1919 og vinduer skiftet omkring
1950.

Hus no.130 - «Thackeray House»
(Fossgata)

G.nr.: 39/65
Datering: 1881-87
Ombygd: ca.1915

Historikk: Hus no.130 må ha brent i 1880/82, men ble gjernreist
på samme tomt før 1887.  Grunnen tilhørte Foss (39/3), med årlig
grunnleie kr.3,20, samt 2 slåttedager og 1 mål skurd.  I 1875 bodde
skreddermester Peder Andersen her med sin familie, samt tre sven-
ner og tre læregutter.  I 1879 kjøpte han huset av Kristen Olsen.  I
1908 overtok datteren Antonie, som solgte videre til Kaia Spæren.
Samtidig ble eiendommen utskilt som eget bruksnummer.
Frk.Spæren drev moteforretning her, og navnet på bygningen
hentyder antagelig til W.Thackerays berømte roman «Vanity Fair»
(Forfengelighetens marked).  Forretningen ble overtatt av Dagny
Hermansen og Gudrun Fosen. Randi Larsen har hatt blomsterfor-
retning her, Gislerud har hatt møbelutsalg og en tid leide A/S
Eikersko lokalene.  Seinere kjøpt av Thor August Thoresen.
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Bryggerigården
(Fossgata)

Vestfossen Trævarefabrik
(Fossgata)

G.nr.: 39/33
Datering: ca.1915
Ombygd: 1981

Historikk: Denne tomten omfattet hus no.129, som var bruks-
skole, hus no.131 og  «Knutaløkken».  Etter brannene i 1880/82
ble hus no.131 gjenreist og først brukt som landhandleri av Mag-
nus C. Spæren, seinere som leiligheter for Øvre Ekers fattigvesen
- den såkalte «Røverborgen», som brant i 1915.  Resten av tomten
ble overtatt av «Restauratørenes Bryggeri & Mineralvandfabrik»
og av Vestfossen Trævarefabrik.  Trevarefabrikken brant i 1915,
og den nåværende bygningen ble reist etter dette.   Vestfossen
trevarefabrikk ble nedlagt på 1970-tallet.  Omkring 1980 ble gården
kjøpt av Alf Humlebekk, som pusset opp fasadene.   Seinere har
ulike typer næringsvirksomhet holdt til i her, bl.a.Vestfossen post-
hus.

G.nr.: 39/44
Datering: 1880-87
Ombygd: 19??

Historikk: Tomten omfattet hus no.134, som var et bolighus, og
no.135, som var «Ekers bryggeri», anlagt på 1860-tallet.  Utskilt
som eget bruksnummer 1878.  Begge bygninger brant trolig 1880/
82, men ble gjenreist på samme tomter.   Eiendommen ble i 1889
overtatt av «Restauratørenes Bryggeri & Mineralvandfabrik»,
mens den i 1904 ble kjøpt av et nytt selskap med navn «Ekers
bryggeri».  Hus no.134 tilhørte og var bebodd av gårdbruker Kris-
ten Johnsen med familie.  Enken Petra Syvertsdatter solgte til
sønnen Sigvart Kristensen i 1909.  I 1915 ble hele eiendommen
solgt til «Eker dampasg & høvleri», som en periode drev hus-
bygningsfabrikk her.  Nåværende eier er AS Kristensen Stålvare.

Hus no.136 - «Møllerboligen»
(Fossgata)

G.nr.: 39/20
Datering: 1880-87
Ombygd: 1947, 1956, 19??

Historikk: Hus no.136 eksisterte også før brannene i 1880/82,
men lå da et stykke lenger sør.  Huset må ha brent og blitt gjenreist
på nåværende tomt før 1887.  Både grunnen og husene tilhørte
Fossesholm (39/20), med årlig grunnleie kr.2, samt 2 slåttedager
og 1 mål skurd.  I 1865 var huset bebodd av sagarbeider Ole Olsen
Plath og hans familie - antagelig etterkommere av husfogden på
Fossesholm, seigneur Jørgen Plath.  I 1891 var huset bebodd av
møllermester Kristen Svensen med familie, i 1900 av vever Karl
Edvard Fagerberg med familie.  I 1905 ble huset kjøpt av cellulose-
arbeider Anders Jacobsen.  Sønnen  Olaf Jacobsen overtok i 1937,
og i 1951 solgte enken Astrid til sønnen Arild Jacobsen, som
fortsatt er eier.



12

«Saga-gården»
(Fossgata)

G.nr.: 39/11
Datering: ca.1930
Ombygd:

Historikk: Bruksnummer 11 ble utskilt fra  Petraborg i 1841.  Eien-
dommen var ubebygd og tilhørte i sagbruksarbeider Andreas Lar-
sen.  Han var trolig sønnesønn av Jochum Rasmussen, som var
sagmester i Vestfossen på 1700-tallet.  Dersom denne er tilfelle, er
det sannsynlig at navnet «Jokumsløkka» opprinnelig også har
vært knyttet til denne eiendommen.  I 1899 startet Andreas Lars-
ens sønn, Godberg Andreassen, Vestfossen dampsag på dennee
eiendommen sammen med kompanjongen Peter Andreas Elster.
Bedriften ble nedlagt i 1904 og eiendommen solgt til Ekers damp-
sag.  Den nåværende bygningen ble oppført omkring 1930 og
brukt som leiegård med fire leiligheter.  Nåværende eier er Eiker
båtforening.

G.nr.: 39/19
Datering:
Ombygd:

Historikk: Bruksnummer 19 ble skilt ut fra Fossesholm  (39/2)
som eget bruksnummer i 1877 med navnet «Jokkumsløkka».  Eier
var Amund P. Fossesholm.  I 1907 ble den kjøpt av P.A.Elsters
enke, Martine Elster, og i 1947 solgte arvingene til Sigrun Elster.
Seinere overtatt av dennes nevø, Thor August Thoresen.

«Jokumsløkka»
(Fossgata)

Hus no.154
(Omstedsgate 6-8)

G.nr.: 39/220
Datering: 1887-91
Ombygd: 1949, 1952, 1960-tallet

Historikk: Hus no.154 lå på omtrent samme sted før 1880, men
med fasade mot øst langs en daværende veitrase.   Det må ha blitt
revet eller flyttet kort etter 1887  for å gi plass til det nye gateløpet.
Grunnen tilhørte Fossesholm, med årlig leie kr.1.60, samt 2 mål
skurd.  I 1875 var huset bebodd av sagmester Johannes Syv-
ertsen Røkaas og hustru Maren Paalsdatter med fire barn.  I 1900
bodde Røkaas der som enkemann, med flere  losjerende familier -
ialt 16 personer.  En av leieboerne, sliperiarbeider Martin Larsen,
kjøpte huset i 1905.  Sønnen Olaf overtok i 1936, og dennes sønn,
Lorang Larsen i 1955.  Enken Ella Larsen er fortsatt eier og beboer.
Vinduer ble skiftet 1949 og en delevegg fjernet 1952.  Bislaget ble
bygget på 60-tallet.
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G.nr.: 39/116
Datering: 1887-91
Ombygd:

Historikk: Hus no.156 eksisterte også før 1880, men lå et stykke
lenger nord, langs den gamle veitraseen.  Den må ha blitt revet eller
flyttet kort etter 1887 for å gi plass til det nye gateløpet.  Grunnen
tilhørte Fossesholm (39/2), med årlig grunnleie kr.1.60, samt 2 slåtte-
dager og 2 mål skurd.  Huset ble kjøpt av brukseier Jacob Borch i
1874, men fem år seinere var sagarbeider Olaus Kristensen eier.  I
1891 var det bebodd av sliperiarbeider Gulbrand Madsen og hus-
truen Gunhild  med familie.   I 1918 solgte sønnen Karl Madsen til
Anders Kleven.  I 1931 ble tomten utskilt som eget bruksnummer
ved gavebrev fra Amund Dag Foss.  Barna Bergan og Marianne
Kleven overtok 1949 og solgte videre til søsknene Berthe og Jør-
gen Kleven i 1962. Søsknene bebodde huset fram til omkring 1980,
da niesen Linda Kristiansen overtok.

Hus no.156
(Omstedsgate 5)

Hus no.155
(Omstedsgate 4)

G.nr.: 39/33
Datering: 1887-91
Ombygd: ca.1950

Historikk: Hus no.155 eksisterte også før 1880, men med fasade
mot vest, langs den gamle veitraseen.  Den må ha blitt revet eller
flyttet kort etter 1887 for å gi plass til det nye gateløpet.  Grunnen
tilhørte Foss (39/33), med årlig grunnleie kr.2, samt 2 arbeidsdager
og 1 mål skurd.  Det nåværende huset skal være bygd av Jørgen
Bjerk, som bodde der i 1891 med hustru Ellen og barn, samt en
losjerende familie.  Fire år seinere kjøpte Bjerk huset av Ole Ras-
mussen.  I 1947 overtok barna huset, og året etter  ble det solgt til
Anders M. Kleven, som var dattersønn av Jørgen Bjerk.  Dennes
arvinger solgte på slutten av 1990-tallet til Kristin Grøsland.  Huset
fikk eternittkledning og nye vinduer ca.1950.

Hus no.152
(Smalgangen 1)

G.nr.: 39/205
Datering: 1881-87
Ombygd: ukjent

Historikk: Hus no.152 eksisterte før 1880, men lå litt lenger sør-
vest.  Det brant trolig 1880/82 og ble gjenreist på nåværende tomt
før 1887.  Grunnflaten var mindre enn idag, og det må ha blitt på-
bygd mot nabohuset (Cappelensgate 7) på et seinere tidspunkt.
Grunnen tilhørte Foss (39/1), med årlig grunnleie på kr.2, samt 2
slåttedager, 1 dags veiarbeide og 1 mål skurd.  I 1879 tilhørte huset
Martin Hansen.  I 1891 var han cellulosearbeider og bodde der med
hsutru og to barn.  Dessuten losjerte det fire andre cellulose-
arbeidere der, to av dem med hustru og barn.  Hansen solgte Han-
sen til Arvid Hamre i 1914.  I 1924 ble det kjøpt av Olaus Svends-
rud, og i 1949 overtok Olof og Arthur Sjøblom.  Deretter tilhørte
gården Øvre Eiker kommune en tid, før den ble solgt til Garaas, som
leier ut.
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Hus no.153 - «Bergstad»
(Smalgangen 2)

G.nr.: 39/114
Datering: 1880-87
Ombygd:

Historikk: Det gamle hus no.153 brant trolig i 1880/82 og ble
gjenreist på nåværende tomt før 1887.  Grunnflaten var mindre
enn idag, og det må ha blitt påbygd mot nabohuset (Smalgangen
4) på et seinere tidspunkt.  Grunnen tilhørte Foss (39/33), med
årlig grunnleie på kr.2, samt 2 slåttedager, 1 dags veiarbeide og 1
mål skurd.  I 1879 tilhørte huset tømmermann Gunder Johannes-
sen.  I 1891 var det bebodd av sønnen, tømmermann Thorvald
Gundersen, med  hustruen Petra og fire barn.  I 1900 losjerte det
også en arbeiderfamilie med fem barn der.  Sønnen Paul Gunder-
sen overtok huset i 1929, og samtidig ble eiendommen fraskilt
som eget bruksnummer.  Omkring 1980 ble huset solgt til
Kirksæther, som leide det ut. Nåværende eier er Per Einar Hoen.

Hus no.145 - «Bjørklund og Fossly»
(Smalgangen 3)

G.nr.: 39/190, 195
Datering: 1880-87
Ombygd: 1932, 1950

Historikk: Det gamle hus no.145 lå litt lenger sør, langs et øst-
vestgående gateløp.  Det må ha brent i 1880/82 og blitt gjenreist
før 1887.  Grunnen tilhørte Foss (39/1), med årlig grunnleie kr.2, 2
slåttedager og 1 mål skurd.  I 1879 tilhørte huset enken Marie
Olsen, som bodde der sammen med sønnen Adolph og fire losje-
rende veveriarbeidersker.  I 1891 var det bebodd av sagarbeider
Olaus Hansen med familie og cellulosearbeider Kristoffer Gullik-
sen med familie.  Marie Brataas ble seinere eier av husene, som
gikk i arv til datteren Anna Dramdal i 1930.  I 1949-50 ble eiendom-
men utskilt som eget bruksnummer, og i 1954 kjøpt av sønnen
Einar Dramdal, som samtidig overtok husene.  Nytt tak 1932, til-
bygg med bad ca.1950.

Hus no.146
(Smalgangen 5)

G.nr.: 39/115
Datering: 1880-87
Ombygd: 1932, 1950

Historikk: Det gamle hus no.146 lå på omtrent samme sted, men
langs et øst-vestgående gateløp.  Huset må ha brent i 1880/82 og
blitt gjenreist her før 1887.  Grunnen tilhørte Foss (39/1), med årlig
grunnleie kr.1.60, samt 2 slåttedager, 1 dags veiarbeid og 1 mål
skurd. I 1865 var huset bebodd av enkemann og bordfører Lars
Andersen, som fortsatt eide huset i 1879.  Seinere ble det bebodd
av den ugifte datteren Lovise, samt flere losjernde arbeiderfami-
lier.  Hun løste ut de andre arvingene i 1908.  I 1916 solgte Lovise
Larsens arvinger huset til Severin Gulliksen, som også fikk grun-
nen som gavebrev av Amund Dag Foss i 1931.  Eier de seinere år
har vært John B. Horgen, dattersønn av Severin Gulliksen.
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Hus no.144 - «Bakken» G.nr.: 39/181
Datering: 1880-87
Ombygd:

Historikk: Det gamle hus no.144 lå trolig litt lenger mot vest,
mellom de to hovedveiene ned til sentrum.  Det må ha brent i 1880/
82 og blitt gjenreist før 1887.  Grunnen tilhørte Fossesholm (39/4),
med årlig grunnleie kr.2, 2 slåttedager og 1 mål skurd.  I 1865 ble
huset bebodd av bordfører Nils Halvorsen.  I 1873 solgte han til
Emil J. Saasen, som solgte videre til Jørgen Jørgensen før 1879.  I
1891 bodde han her med hustruen Anne Helene, samt to lojserende
cellulosearbeiderfamilier.  I 1896 ble det kjøpt av Alfred Aronsen,
som bodde her sammen med hustruen Karoline og tre barn.  I 1954
solgte arvingene huset til Halvdan Aronsen, og samtidig ble grun-
nen utskilt som eget bruksnummer.  Aronsenflyttet på slutten av
1970-tallet. Huset ble siden leid ut og er nå solgt.

Hus no.143
(Smalgangen 6)

G.nr.: 39/121
Datering: 1880-87
Ombygd: 1918, 1968

Historikk: Det gamle hus no.144 lå på  samme tomt, men hadde
annen grunnplan.  Det må ha brent 1880/82 og blitt gjenreist før
1887.  Grunnen tilhørte Fossesholm (39/2), med årlig grunnleie
kr.2.20, samt 2 slåttedager, 1 dags veiarbeid og 1 mål skurd.  På
1870-tallet var huset eid og bebodd av sagarbeider Rasmus Ras-
mussen og hustru Kari.  I 1886 overtok svigersønn Johan Gullik-
sen og datterThea, som bodde der som enke med tre barn i 1900.
1904-17 tilhørte det Johan Bilfos.  I 1918 ble det kjøpt av Arthur
Andersen, som fikk grunnen som gavebrev i 1931.  Hustruen
Helene Andersen drev landhandel her 1918-67.  Sønnen Åge An-
dersen overtok på 1960-tallet, og deretter dennes sønn Svend
Åge Andersen. Det har siden skiftet eier flere ganger.  Huset ble
hevet til 1 1/2 etasje i 1918.  I 1968 ble det eternittkledd og vindu-
ene skiftet.

Hus no.140
(Tunmarcksgate 1)

G.nr.: 39/51
Datering: trolig 1880-87
Ombygd:

Historikk: Også før 1880/82 lå huset på samme sted som i dag,
men grunnflaten var betydelig mindre.  Det er usikkert om huset
er påbygd seinere eller satt opp nytt.  Grunnen tilhørte Foss (39/
3).  Tømmermann Karl Olsen og hustruen Kari bebodde huset i
1875..  I 1891 ble det bebodd av flere losjerende arbeidere og
arbeiderfamilier.   I 1900 bodde cellulosearbeider Karl Akermann
her med hustruen Marianne og fem barn, samt noen losjerende.  I
1907 kjøpte Akermann grunnen, som ble utskilt som eget bruks-
nummer.  Akermanns arvinger solgte til Dagny Akermann i 1941.
Hun bebodde huset sammen med brødrene Alfred og Arthur
Akermann og deres familier. Huset ble solgt på slutten av 1970-
tallet.
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Hus no.138
(Fossgata)

G.nr.: 39/20
Datering: 1880-87
Ombygd:

Historikk: Før 1880 lå hus no.138 et stykke lenger vest, langs en
daværende veitrase.  Det må ha brent 1880/82 og blitt gjenreist på
nåværende tomt før 1887.  Grunnen tilhørte Fossesholm (39/20),
med årlig grunnleie kr.1.60, samt 2 slåttedager og 1 mål skurd.
Huset tilhørte skomaker Kristoffer Jensen, som bodde her i 1875
sammen med hustruen Kristiane Stærk.  I 1891 hadde de fem barn,
deriblant to voksne sønner som var skomakergutter.  I 1918 over-
tok sønnen Kristian Kristoffersen, som i 1925 solgte videre til
Oskar Kristiansen.  Solgt på tvangsauksjon i 1929 til Johan Ed-
vard Karlsen.  Enken Hilda Sofia Karlsen solgte videre til John
Vincent i 1956.  På 1970-tallet solgte de til Arild Jacobsen, som
solgte videre til nåværende eier, dr.Eivind Molven, som driver
privat legepraksis.

Hus no.139 G.nr.: 39/48
Datering: 1880-87
Ombygd:

Historikk: Før 1880 lå hus no.139 et stykke lenger vest, langs en
daværende veitrase.  Det må ha brent 1880/82 og blitt gjenreist på
nåværende tomt før 1887.  I 1875 var huset bebodd av skredder-
mester John Clausen og hustru  Karen Larsdatter med tre barn,
blant dem den seinere bygdebokforfatteren Nils Johnsen.  Utskilt
som eget bruksnummer i 1897og solgt til Karen Larsdatter to år
seinere.  Hun bodde der sammen med sin voksne datter, frk. Bar-
bara Johnsen, som var lærerinne ved Vestfossen kretsskole.  Hun
kjøpte eiendommen etter morens død i 1920.  I 1954 ble den arvet
av Rakel Furu og Petra Kvinge, som solgte sin halvdel til fru Furu
samme år.  Eiere og beboere de seinere årene har værtr Torhild
Olsen og Kåre Graversgaard.

Hus no.141
(Fossgata)

G.nr.: 39/18
Datering: ca.1975
Ombygd:

Historikk: Det gamle hus no.141 lå på denne tomta.  Det ble  ikke
ut til å ha blitt berørt av brannene i 1880/82 og var trolig ett av
Vestfossens eldste.  Grunnen tilhørte Fossesholm (39/2), med
grunnleie i form av skysspleikt og veiarbeid.  I 1847 ble husene
solgt fra Hans Halvorsen Foss til snekker Lars Larsen.  Han bodde
der sammen med hustruen Katrine Larsen Hee.  Eiendommen ble
utskilt som eget bruksnummer i 1877.  I 1891 var huset bebodd av
enken Katrine og den voksne datteren Karoline, som arvet eien-
dommen i 1916.  I 1925 ble den solgt på tvangsauksjon til Nils P.
Gurrik, og etter hans død i 1941 satt enken Karoline Gurrik i uskiftet
bo.  Etter hennes død i 1966 ble det gamle huset ble revet. Sønnen
Normann Gurrik overtok og seinere dennes sønn Nils Gurrik, som
solgte eiendommen på slutten av 90-tallet.
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Hus no.142
(Fossgata)

G.nr.: 39/47
Datering:
Ombygd:

Historikk: Huset lå på samme sted før 1880og ble neppe berørt
av brannene.  Det er usikkert om det nåværende huset er en utvi-
delse av det opprinnelige eller om det er bygd nytt.  I 1875 var det
bebodd av tømmermann Nils Olsen og hans tre barn, samt en
losjerende familie.  I 1891 ble det bebodd av skomaker Edvard
Jensen og hustru Maren med fem barn.  Eiendommen ble utskilt
fra Foss (39/20) som eget bruksnummer i 1897.  Tre år seinere ble
eiendommen solgt fra Kristoffer Olsens enke, Anne Mathea
Borgersdatter, til datteren Anna Emilie, som bodde der sammen
med ektemannen Olaus Kristoffersen, som var sliperiarbeider, og
fire barn.  I 1949 overtok døtrene Magnhild og Kaja Kristoffersen.
Deres bror, Einar Kristoffersen overtok på midten av 1960-tallet,
og beboer i dag er enken Tullik, mens sønnen Helge Kristoffersen
er eier.

Hus no.129 - «Vestfossen Brugsskole»
(Fossgata)

G.nr.: 39/33
Datering: 1880-87
Ombygd:

Historikk: Før 1880 var denne tomten en ubebygd løkke, mens
hus no.129, som også dengang var bruksskole, lå i bunnen av
Råenbakken, der Vestfossen trevarefabrikk seinere ble bygd.  Den
nåværende bruksskole-bygningen må ha blitt oppført kort etter
brannene i 1880/82.  I 2.etasje var det lærerleilighet, som i en år-
rekke ble bebodd av  lærer Lars Eriksen Sørsdal med familie.  Byg-
ningen var i bruk som skole fram til 1913.  I seinere år har den vært
brukt som tannklinikk og som lokaler for skolefritidsordningen,
med leilighet i 2.etasje.

«Solheim»
(Fossgata)

G.nr.: 39/172
Datering: 1947
Ombygd:

Historikk: Eiendommen tilhørte opprinnelig Fossesholm      (39/4)
og var del av den eiendommen som ble fraskilt som eget bruks-
nummer 55 i 1910 og tilhørte Lars A. Fossesholm.  I 1947 ble den
utskilt som eget bruksnummer og solgt til Lorang Lauritsen, som
oppførte den nåværende bygningen og fortsatt er eier.  I 1961 ble
en del av eiendommen (39/253) solgt til Øvre Eiker kommune og
lagt til Vestfossen skole.
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«Løkkeberg» - Vestfossen kapell
(Fossgata)

G.nr.: 39/162, 177
Datering: 1913
Ombygd: 1950-tallet, 1999-2000

Historikk: Eiendommen tilhørte opprinnelig Fossesholm      (39/
4) og ble brukt som tomt for bedehus alt på 1870-tallet.  Den var
del av den eiendommen som ble fraskilt som eget bruksnummer
55 i 1910 og tilhørte Lars A. Fossesholm.  I 1944 ble den utskilt
som eget bruksnummer og solgt via Einar Trollerud til Vestfossen
og Omegns Menighetshus.  En ny parsell, med bruksnummer 177,
ble kjøpt til i 1946.

Bolighus
(Fossgata)

G.nr.: 39/198
Datering: ca.1975
Ombygd:

Historikk: Eiendommen tilhørte tidligere Foss (39/33), og i 1905
nevnes det at bygningene er oppført av Hans Nilsen Foss.  Samme
år kjøpte Martin Olsen Trollerud disse husene og fikk grunn-
seddel på grunnen mot en årlig avgift på kr.3, samt 2 mål skurd.
Seinere ble eiendommen kjøpt og bebodd av Hjalmar og Klara
Fredriksen, og eier i dag er deres sønn Frank Fredriksen.  Enebo-
ligen som sto her brant ca.1975 og ble erstattet av den nåværende
bygningen.

G.nr.:
Datering:
Ombygd:

Historikk: Utskilt fra gnr.39/56 på begynnelsen av 1990-tallet og
bebygd med selveierleiligheter.
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G.nr.: 39/56
Datering:
Ombygd:

Historikk: Eiendommen ble utskilt fra Fossesholm       (39/4) som
eget bruksnummer i 1910 og solgt fra Anders L. Fossesholm til
datteren Emilie og svigersønn Lars Gran, som var lærer ved Vest-
fossen kretsskole.  I 1951 solgte arvingene eiendommen til pastro
Per Nordsjö, og navnet ble endret til «Foss prestegård».  I 1957
solgte han til Ella Foss, og navnet ble endret tilbake til «Heim-
kvil». Hun solgte til skraphandler Fredriksen. I de sinere år har det
vært flere eiere.

«Heimkvil» - Foss prestegård
(Fossgata)

«Fossesholm»
(Fossgata)

G.nr.: 39/9
Datering:
Ombygd:

Historikk: Eiendommen ble utskilt fra Fossesholm       (39/1) som
eget bruksnummer i 1884 og solgt fra Erik Amundsen til Lars A.
Fossesholm.   I 1951 overlot dennes sønn, Anders L. Fossesholm,
gården til sin sønn, Lars Fossesholm.  Eier i dag er sønnen Anders
Fossesholm.
Sidebygningen, stabburet og postkaret er fra forrige århundre,
mens de øvrige bygningene er nyere.  Stabburet sto opprinnelig
på tunet på hovedgården (39/4), men ble flyttet på 1970-tallet.
Sidebygningen er visstnok flyttet fra plassen Ødegården under
Fossesholm, som ifølge tradisjonen var bosted for «Halte-Bir-
the», som levde på 1700-tallet og er hovedperson i Maurits Han-
sens novelle «Halte-Birthe, eller Tapetfiguren paa Fossesholm».

G.nr.:
Datering:
Ombygd:

Historikk: Utskilt fra gnr.39/56 på begynnelsen av 1990-tallet og
bebygd med selveierleiligheter.


