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Syvertsvolden

Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het
Anders Gulliksen,» Schuldsvollen» , året var
1692. Stedet var opprinnelig en eller to plasser
under Stomperud.

Den første som prøvde seg som gjestgiver her,
het Christen Olsen, han drev vistnok ulovelig. 
Michel Loug på Tangen fikk i 1736 bevilling av
Jarlsberggreven for drift av gjestgiveri, samtidig
som Olsen fikk forbud mot å drive. Det virket ali-
kevel som folk helst ville gå på Syvertsvolden, så
i 1740 fikk Loug, som forresten også var lens-
mann, skjøte på plassen av Even Knutsen
Stomperud. Han kunne imidlertid ikke overta den
fysisk før enka etter  Christen Olsen, Inger
Meynertsdatter var død, noe som først skjedde i
1749 eller 50.. Lensmann Loug fikk da også
kjøpt husene av en annen med navn Peder
Ellefsen. Det virker som at det har vært inviklede
eierforhold, noe som også gikk igjen andre steder
i bygda på den tiden.
Men gleden ble kort for lensmannen, han døde i
1752.

Lensmannens svigersønn, Sander Jacobsen, over-
tok sammen med kona Johanne Michelsdatter
Loug. Han bygslet jord fra Tangen og betalte 12
daler i året.
Det ser ut til at bevillingene for gjestgiverdrift
har kommet og gått, for i 1771 ble han stevnet for
å ha solgt brennevin ulovelig.
Han kunne imidlertid føre vitne på at han bare
hadde solgt til reisende, ikke til sittende gjester.
Det ser ut til at det er lange tradisjoner for under-
lige regler rundt salg av alkohol her i landet. Fra
8/3  1757 skulle forøvrig alle bevillinger utstedes
av kongen.

En kongelig bevilling forelå sannsynligvis i
1784, med anbefaling fra grevskapets overin-
spektør plathe. Han som drev virksomheten da
het Jon Olsen. Han fikk tillatelse til å brygge øl
til gjestgiveriets behov, men ikke lov til å brenne
brennevin, dette var han forpliktet til å kjøpe i
nærmeste kjøpstad. Det var trengt forbudt å

skjenke til bønder og andre fastboende, med trus-
sel om at bevillingen ville bli indratt med øye-
blikkelig virkning.

Sander Jacobsen som vel også var eier av stedet
på denne tiden, druknet i fjorden utenfor
Sandtangen Søndag 21/10 1792, sammen med 6
andre. Noe som må ha vært en stor katastrofe i
det lille bygdesamfunnet.
I forbindelse med Sanders død får vi for første
gang en beskrivelse av Syvertsvoldens bebyggel-
se. I skiftepapirene står følgende: 1 stue med kak-
kelovn, et kammers med kakkelovn, og et kjøk-
ken med skorstein. På søndre side en stue med
kakkelovn. På østre side et bryggerhus med loft
over, og på søndre side uthusene, stall, låve og
lade samt et fehus og på nordre side et vedskjul,
til vannet en brygge. Våningshusene var tekket
med teglstein, uthusene med bord. Taksten var
200 daler.

Syvertsvolden ble nå overtatt av Sanders sønn,
Christopher Sandersen. I 1801 var han den eneste
som drev gjestgiveri i Strømm. Han og hans kone
hadde 4 tjenere , 3 piker og en dreng.
Gjestgiverdriften ble verdsatt såpass høyt at en
ungutt fikk slippe militæret mot å være skyssgutt
på Syvertsvolden.

Det er få rapporter om store utskeielser i forbin-
delse med gjestgiveriet. Folk på 1700 tallet var
svært skikkelige, ikke minst fordi det motsatte
fikk store konsekvenser. 
Noe skjedde det vel alikevel, og det fortelles at
på Tangen fikke en bygdemann sin livkjole spjæ-
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ret helt opp til nakken i forbindelse med et bryl-
lup, mens det i et annet bryllup ble salutert så
kraftig at en mann måtte til legebehandling.

Det er ikke så rart at folk holdt seg på matta når
en hører at en gårdsgutt som het Poul Torsøn som
i 1808 stjal en pram og rodde den til Tørkop fikk
2 måneders tukthus.
Samkvem mellom de to kjønn uten at arrange-
mentet var godkjent av presten, i den betydning
at de var viet, var straffbart. I 1666 ble et ungt par
tatt på fersk gjerning, og på tross av at de svor på
at de skulle gifte seg, og at mødrene og naboene
bekreftet dette, måtte de betale 6 daler og 9 mark
til staten. Kanskje noe dagens stat skulle ta opp
igjen, det ville virkelig monne i statskassen.
En enke som hadde gjort som «Maren i Myra»
kom etter annen gangs forseelse på tukthus, og
skulle arbeide der så lenge som «direktørene sti-
pulerede».

I 1846 sluttet Anders Haagensen på Tangen både
med skyss-skiftedrift og gjestgiveri, og Jens
Larsen som da drev Syvertsvolden fikk en kom-
munal avtale om skyss-stasjon og gjestgiverdrift.
I 1854 ble omsider Syvertsvolden egen (selveien-
de) eiendom.

Natten mellom 17 og 18 Mai 1860 brant alle hu-
sene på Syvertsvolden ned til grunnen. En vel
kraftig feiring kan man si.
Forsikringssummen var på 1220 daler, og nye
hus ble bygget med en gang. I 1873 solgte Jens
til sønnen Jørgen Torvald Jensen for 600 daler.
Han fikk like etter øl- og vinrett av herredsstyret.
Jørgen solgte i 1879 til Edvard E. Grimsrud fra
Røyken for kr 11200. På denne tiden ble det be-
gynt med landhandel på Syvertsvolden.
Ca. 1885 fikk Syvertsvolden dampskipsanløp, det
ble anlagt ei lang trebrygge utover til dypt vann
hvor båtene kunne legge til.
Edvard Grimsrud har åpenbart forlatt denne jord,
for i1895 finner man at hans enke  Regine
Grimsrud selger til kaptein S.O. Svendsen fra
Drammen for kr 10000. Allerede i 1897 selger
han videre til Josefine Nilsen for kr 12000.

Syvertsvolden ble leid ut som selskapslokaler, det
var ofte spleiselag og det ble avviklet ball. 
I Strømms historie berettes om"lauvdans" og
"vindans" blant andre arrangementer. Dette ser ut
til å ha opphørt i 1870 årene.
Men foreninger og andre leide stedet til private
arrangementer. 

En som hadde vært kjøgemester i de tider da pun-
sjen var den dominerende selskapsdrikk, fortalte
at man klaget på at den var for tam. Dette gikk på
æren løs, og kjøgemesteren  kunne med litt ska-

defryd fortelle at kl.2 om natten sov de fleste.
Litt lenger tilbake kostet "Fransk brennevin" 3 kr
literen.

Alle i Nesbygda benyttet seg ikke av de gleder
Syvertsvolden kunne by på. Litt etter århundre-
skiftet ble det dannet en avholdsforening som
fikk navnet Breidablikk.

H.A. Nilsen fikk Syvertsvolden godkjent som
"brevhus", poståpneri, i 1897. Han fikk også job-
ben som postfører fram til 1919, dette er antage-
lig de samme Nilsens som bygget Frydenlund.
Jorda som tilhørte Syvertsvolden ble før århun-
dreskiftet tilplantet som frukthage, man var tidlig
ute med fruktdyrking i Nesbygda..
I 1907 fikk H.A.Nilsen diplom for "samling
frukt" ved den 3. Nordiske havevekstutstilling i
Kristiania.
På gamle bilder kan man se 2 bjerker ved inn-
gangen til Syvertsvolden, disse ble plantet av fa-
milien Nilsen, og fikk navnene Anders og Nils et-
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ter sønnene i familien. Anders ble større enn Nils,
og slik var det med sønnene også.

Igjen ble Syvertsvolden solgt, fra Josefine Nilsen
til bakermester Nicolaysen. for 18000 kr.
Familien Nilsen bygde så villaen "Frydenlund"
som er et særmerket bygg i bygda, og godt synlig
der det ligger oppe på fjellet.
En gang på 20-30 tallet røk demningen på
Syvertsvolddammen, en isdam på Syvertsvoldens
grunn. Mye av jorda på eiendommen forsvant til
sjøs, bekkeløpet delte seg i to og mellom dem ble
det dannet en slags øy hvor det i dag er bygget
hus.
Nicolaysen hadde etablert bakeri i bryggerhuset,
og butikken var flyttet ned i hovedbygningen.
Kiosken ut mot veien som mange vil huske ble
nok bygget i forbindelse med dette. Butikken fikk
imidlertid mindre betydning i en periode.
Det fortelles at fru Nicolaysen var nøye på
antrekket, ingen kom inn på uten slips den
gang. 
Noen av bygdas unge menn hadde bestemt
seg for å ta en tur på Syversvolden for å ta
seg et glass vin, deriblant Jørgen Elton og
Olaf Næss. Olaf Næss hadde ikke slips på
seg og ble nektet adgang av fru Nicolaysen.
Men han visste råd, dette var han forberedt
på. Opp av lomma dro han et slips og viste
det fram, han hadde slips på seg han…

På 30 tallet etablerte Nicolaysens svigersønn
Hans Pedersen en sølvrevfarm oppe på fjellet på
andre siden av riksveien. 

Da biltrafikken begynte å gjøre seg gjeldende på
Svelvikveien ble det satt opp en bensinpumpe av
den typen hvor man med hånd pumpet opp 5 liter
av gangen. Merket var visstnok Esso.
Eierne på Syvertsvolden ble ikke så sjelden vek-
ket midt på natta av kunder som "bare skulle ha 5
liter bensin". Nattåpne bensinstasjoner er altså
ingen ny oppfinnelse. I forbindelse med bensin-
pumpa hadde man også en "oljebu".

I 1938 kjøpte forannevnte Hans Pedersen og
kona Hjørdis Syvertsvolden for 60000 kr.

Pedersen hadde erfaring som bokser, men fikk
visst ikke mye bruk for disse ferdighetene  i for-
bindelse med restaurantdriften.

I 1946 kjøpte Erling og Bergliot Hjelmtvedt
Syvertsvolden for 57000 kr. Og drev stedet sam-
men med Eugen Granberg.
Tidlig på 50 tallet hadde tida gått fra gammeldas-
sen med pissoar i låven, og kjeller med plass til
toaletter ble sprengt ut under hovedhuset.
Landhandelen måtte vike for nedgang til toalette-
ne, og ble flyttet tilbake til bryggerhuset.
I 1960 brant låven som var stor, 9 x23 m i følge
Hjelmtvedt. Han kan også fortelle at når han
kjøpte i 1946, var det fremdeles båser og forplas-
ser i låven, og ringer for oppbinding av hester ut-
vendig. Et minne fra tiden som skysstasjon.

Restauranten ble i 1971 solgt til Jan Erik Larsen.
Den brant ned til grunnen i 1974.
Med dette avsluttet en flere hundre år gammel
tradisjon med skjenkested og restaurant på
Syvertsvolden.

Bruk nr 9 Grønlien
Opprinnelig plass under Stomperud
Vi kjenner til Jens Olsen som bodde her omkring
1845 og eide en stue som var assurert for 130 da-
ler.
I 1856 bodde Martinius Ellefsen her, stuen var da
taksert til 170 daler. I tillegg hadde han fjøs til 2
kuer, en liten låve og lade, disse to taksert til 30
daler.
Etter å ha kjøpt endel andre eiendommer måtte
han i 1892 la eiendommen gå på auksjon. Den
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ble kjøpt av styrmann Erik Andreassen for 1130
kr. Denne familien bor fremdeles i bygda.
Styrmannens enke, Jørgine Andreassen solgte i
1931 til Hans Trolsrud for 6500 kr.. Han solgte i
1938 vidre til Ludvig Nicolaysen, den samme
som hadde hatt Syvertsvolden, for kr. 8000.
Nicolaysen kom opprinnelig fra Bamle.
Han kjøpte i 1932 Grønlihavna av Jørgine
Andreassen for kr.2800.
Han solgte mange hyttetomter i Grønlia. I skogen
over Grønlien ryddet han et jorde, på ei lita flate
øverst i det som nå heter Kneiken. På dette jordet
dyrka han poteter, kålrot og korn vekselvis. 
Eiendommen eies i dag av Arnt og Synnøve
Weberg , opprinnelig fra Sande.

Odden
Ungkarene Amund og Jens Olsen fikk i 1829
overlatt et jordstykke.»For å rydde og dyrke det
på beste måte, og oppføre de nødvendige hus
med fortrinnsrett for gårdens eier til å overta dis-
se mot betaling i fall de ville flytte». Eieren for-
beholdt seg rett til kjørsel mellom Skjæret og
Syvertsvolden, som er bygdeveien, såvel sommer
som vinter.

I 1846 var Hans Lie eier av plassen og husene.
Han hadde da et våningshus av tømmer med stue
og kjøkken med skorstein. Foran bygningen og
under samme tak, en gang under røstet, innkledd
med bord. Takst 100 daler. Tømret låve og lade-
bygning, takst 40 daler. Vegg i vegg med denne
fjøs med to båser og skåle, takst 10 daler. Nær
fjorden en tømmerlade, takst 10 daler.
Eiendommen har også vært under Syvertsvolden
en tid, og ble etter et antall eiere i 1932 solgt til
Axel Nøsterud som dreiv endel med gårdshandel,
noe han visstnok ikke ble feit av. Han kjøpte ste-
det for 10000 kr. og solgte i 1934 til Charlotte
Englund og Signe Saga for 8500 kr.

På Odden lå Stomperuds tømmerlegg. Den gang
ble alt tømmer kjørt til vanns. Tømmeret ble lagt
ytterst på skjæra og langs stranda mot Skjæret.
"Såpekoker" Halvorsen ( Han eide Drammen så-
pefabrikk ) kjøpte ei hyttetomt fra Skjæret for

200 kr i 1932. Hytta ble bygd der veien til tøm-
merlegget gikk. Så bonden på Stomperud, Georg
Johnsrud, måtte kjøre via Skjæret og over isen til
Odden for å legge fra seg tømmeret.

De to frøknene nevn over, Charlotte Englund og
Signe Saga, bodde på Odden fra 1934. Englund
jobbet på en fabrikk i Drammen, Saga jobbet
hjemme. De hadde både høner og gris. Hver høst
kjørte Leif Johnsrud et stort lass med poteter og
kålrot til dyrefor ned til dem. Om sommeren flyt-
tet damene over i bryggerhuset og leide ut hoved-
huset til sommergjester. Familien til doktor
Reinsfeldt var sommergjester hos dem i mange
år. Reinfeldt hadde kontor på Merket, og mange
folk i Nesbygda brukte han som lege.
De testamenterte eiendommen til Buskerud søn-
dagsskolekrets. Ravnsborg  kjøpte eiendommen
av dem. Han bodde ikke der, men brukte det mer
som et sommerhus. Imidlertid  brukte han mye
tid på å restaurere huset.  I 1975  solgte han det
til Noralv og Solfrid Konradsen. De reiv hoved-
huset  og bygde nytt.

Bruk nr 4.  Skjæret søndre
Opprinnelig husmannsplass under Stomperud.
Takst fra 1733 beskriver forholdsvis gode hus.
To stuer med tverrsvale mellom, alt under et tak

tekket med rød teglstein. Dette skal visstnok være
første gangen en hører om tak tekket med tegl i
denne bygda.Huset hadde også som et av de før-
ste i bygda jernkakkelovn i den ene stua og skor-
stein i den andre. Dette huset skal ha stått frem til
1914. Gården hadde fjøs og låve under et tak i til-
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En annen heftelse var veivedlikehold av
Stomperudveien. Eieren av Skjæret skulle holde
Stomperudveien helt opp til jordene på
Stomperud. Dette ble etter hvert mye arbeid syn-
tes eieren på Skjæret, han klagde og veien ble
ikke holdt vedlike slik den skulle. Vinteren før
1930 ble Helgerudveien ( veien fra Stomperud
opp mot Helgerud ) bygd på nødsarbeid.
Helgerud og Eriksen var da villige til å overta
vedlikeholdet av veien fra Stomperud ned til
Rønningen fra Skjæret, siden de fikk ny vei. De
hadde tidligere hatt vei gjennom Lund og opp på
Jonsbråten. 

Stomperud
Navnet ble i 1392 skrevet Stumparud, 1593
Stumperøed, 1614 Stomperød, 1667 Stomperud.
Første  delen må skrive seg fra et gammelt ord
stumpr, som betyr stubbe. Siste delen betyr ryd-
ning. Rud-gårdene hører til de yngste gårdsnav-
nene og må være de som ble sist ryddet.

Stomperuds grenser i øst fulgte fjordkanten, fra
Syvertsvolden i sør hvor den grenser til Hannevik
lille ( Tangen ), og til Skjæret i nord, hvor gren-
sen til Nøsterud går ved Skjærabekken (
Lisabekken ). Skogen ligger dels rundt innmar-
ken, dels vest for Spontjern.
Av plasser har det vært minst fem under
Stomperud:  Syversvolden, Grønlien , Dalen
(Stomperuddalen ), Odden  og Skjæret. Alle disse
er selvstendige bruk nå. Bortsett fra disse plasse-
ne som er skilt ut, har Stomperud ikke vært gjen-
stand for deling og har heller ikke vært brukt
sammen med andre gårder.

På slutten av 1300-tallet tilhørte
Stomperud Hobøl kirkes prestebol. I 1403
ble gården overtatt av stormannen
Ogmnud Bolt på Tronstad i Hurum og se-
nere sønnen Haakon. Ca 1530 gikk gården
over til slekten Basse, eier av Sem og
Fossesholm på Eiker. Deretter overtok fa-
milien Huitfeldt. Midt på 1600-tallet var
Stomperud kommet på innenbygds hender,
i det Lars Nøsterud eide 2/3 av gården og
svigersønnen Tomas Gundersen  resten. I
1692 overtok Tomas svigerfarens del av
gården etter hans arvinger og eide dermed
hele gården selv. 
Etter Tomas` død lot moren Åse den yng-

ste sønnen Lars Tomassen overta hele gården, "-
da andre mine barn ei har rekket meg sin hånd til
ringeste hjelpsomhet." Like før hadde Lars bosatt
seg på Skjæret, men brukte gården. Grunnen til at
han flyttet ned til Skjæret var " at han i Plassen
kunne holde et glas øl og brennevin å selge".
Senere overtok datteren Ingeborg og hennes
mann Even Knudsen. De hadde ingen barn og
testamenterte gården til Henrik Olsen Kjeldås.
Hans nevø, Hans Markussen Kjeldås, overtok et-
ter ham. Han arbeidet seinere som kjøpmann og
megler i Nantes i Frankrike. 

Fra 1821 opptrer kjøpmann Hans Lie fra
Drammen som eier og bruker av Stomperud. I
1827 opprettet han kontrakt med gartner Hans
Torgersen ( kalt Hans Gartner )  som skulle arbei-
de i Lies stort anlagte frukthage. 

Hagen var blant de største i hele amtet og dannet
skole for distriktet omkring. På Stomperud sto
det fram til 1986 to gamle kastanjetrær. Disse må
ha blitt plantet i denne perioden. Etter Lies død
selges Stomperud på auksjon til Jens 

Gammelt foto av Stoperud før brannen i 1934



legg til et hus som ble brukt som båtbyggeri.
Man vet lite om hvordan denne velstanden hadde
oppstått, men det kan jo hende at Stomperud som
på tidlig 1700 tall bodde her
og syslet med å skjenke øl
og brennevin  neppe lovlig,
bidro til denne velstanden.
En annen snodig detalj er at
våningshuset i en lang perio-
de tilhørte den nordre
Skjæretgården.
Eiendommen ble i 1888
selveierbruk, da fiskehandler
Kristen Knutsen kjøpte det.
Han hadde i følge bygdebo-
ka allerede tidligere kjøpt en
del av bruksnr.7 under
Nøsterud Labråten. 
Da Skjæret ble solgt fra
Stomperud var det flere hef-
telser ved kjøpet. En av hef-
telsene var retten til å fiske
utenfor Skjæret. Stedet ble regnet som et godt fis-
kested. Det vanligste fisket var laksefiske med
garn.  

Brannpapirene sier at hovedbygningen  var tøm-
ret i to etasjer, bordkledd og rødmalt. I mønet var
det et klokkehus. Året etter sto nytt hovedhus
klar. Det var dette som brant i 1934. I 1857 solgte
Frettem en part til Jens Larsen Syversvolden og i
1863 plassen Dalen til Martinius Ellefsen. I 1864
ble Stomperud solgt til agronom Jørgen
Pettersen. Han var svært interessert i "jordbrukets
tidsmessige fremskritt" og arrangerte blant annet
premiepløying på jordene. Etter han fulgte
Anders Andersen Juxe, Lars Johnsen, Jon
Madsen, Markus Jørgensen og Gunnar Stabæk
som eiere av Stomperud. I denne perioden ble
plassene Skjæret, Grønlien og Jonsbråten solgt
fra gården.

I 1921 ble Stomperud solgt på auksjon til
Kristian Georg og Gudrun Johnsrud. Hovedhuset
brant i 1934. Det nye huset som ble satt opp er
det som står på gården i dag. Georg Johnsrud
drev gården fram til 1967, da sønnen Leif  Jørgen

Johnsrud og kona Berit overtok. Leif Johnsrud
hadde kjøpt " Storvenna" fra Tangen gård i 1950
og bygde hus på denne eiendommen.  Da han

overtok Stomperud ble de to gårdene slått sam-
men. I 1993 overtok deres sønn Svein Birger
Johnsrud gården. Det er han og kona Kristin som
driver den i dag.

Historier fra Stomperud
I 1810 brant kjonen på gården. Hans Markussen
innkalt tjenestepiken Christine til forlikskommi-
sjonen for " – ved skjødesløshet å ha forvoldt il-
den under tørking av lin." Christine vedtok å be-
tale 2 dlr til fattigkassen pluss omkostninger.

Da Frettem i 1863 averterte gården til salgs, sto
det 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 frukthage, hvilken siste årlig har innbrakt
mellom 100 og 200 spd. Til gården hører endelig
2 husmannsplasser mrd store frukthager, hvorpå
føs 5 kuer. Husene er nyoppførte for syv år siden,
innrettet for en kondisjonert familie, i utmerket
stand og assurert for 2000spd." 

Stoperud for en del år siden



Hans Gartner var knyttet til gården etter samme
avtale som en husmann. Men han forpaktet et
stykke jord til, Skjærengen, samt  et stykke
ubrukt jord og _ av Lies frukt og urtehage. Det
står skrevet: "…han dyrker jorden med en husfars
flid samt legger årlig 50 lass gjødsel på samme
og haven." Hagebruket på Stomperud må ha blitt
et lønnsomt foretagende og Hans må ha vært en
flink kar. Han nevnes  seinere som " en gartner da
boende på Stomperud" som etter sogneprest
Neumans foranstaltning i 1849 plantet nye trær
ved Hurum kirke.

På midten av 1920-tallet ble det gravd vannled-
ning fra en demning i Gartnerbekken ned til går-
den. Arbeidet ble utført av en far og hans sønn.
Sønnen var dømt for noe, men han slapp straff
hvis faren tok seg av han og fikk han til å gjøre
noe fornuftig. 

For å skaffe strø til dyra stakk folkene på
Stomperud torv oppe ved Torvstrømyra. Torva
ble tørket der opp, lagret i et skur som sto ved
Stomperudtjern og kjørt ned om vinteren. Siste
gang de stakk torv var i slutten av 30-åra.
Allerede i 1933 kom det bil på Stomperud. Det
var en stor personbil med åpen kalesje I 1936
kom en Chevrolet, en liten lastebil. Bilene ble
blant annet brukt til å kjøre frukt for salg inn til
Oslo med. På Grønland torg var det engroshandel
og på Yongstorget var det detaljhandel. Det var
vanlig å ta med seg andre som ikke hadde bil,
med sine kasser og kurver med frukt og bær.
Elisabeth Popp fra Skjønvik pleide ofte å sitte på.

I 1935/36 ble det kjøpt inn jordfreser. De drev da
med blant annet jordbær på gården. Vinteren
1940, like før krigen startet, ble den første motor-
fruktsprøyta i Nesbygda kjøpt inn på Stomperud.
De sprøytet med karbolineum tidlig på våren.
Hvis du fikk noe av dette stoffet på huden, brant
det som en kraftig solforbrenning i 14 dager. Den
eneste som ikke var plaget av dette var Georg
Johnsrud. Det virket som om giftstoffer ikke bet
på ham. Det sies at da han seinere brukte tåkes-
prøyte, var en gul sydvest det eneste han beskyt-
tet seg med.

Første traktor, en gråtass ( Ferguson), kom til går-
den i 1949. Allerede året etter kjøpte de en
Fordson jordbrukstraktor med ombyggingssett
for belter, den første i Strømm. Til nå var tøm-

merkjøringen foregått med hest. Dette var starten

på tømmerkjøring med traktor. Seinere har går-
dens eiere drevet med graving, sprenging og snø-
brøyting som en bigeskjeft til gårdsdriften.
Motorparken har etter hvert blitt stor, og entre-

prenørvirksomheten en viktigere del av inntekts-
grunnlaget.

Bryggerhuset brant ned i 1934 sammen med hu-
set, men ble ikke bygd opp igjen.                

Gårdens første bil

Gråtass har tatt over etter hesten

Også i skauen må hesten vike for den nye tid.



Det har vært mange ansatte på gården. Georg
Johnsrud hadde en gårdsgutt og ei jente som stel-
te i fjøset og hjalp til inne. I tillegg bodde flere av
Gudruns slektninger i perioder på gården og hjalp
til. I tillegg var det en del sesongarbeidere. 7 – 9
damer var med å høste frukt og pakke den utover
høsten. Det har helt fra Georgs til Svein Birgers
tid blitt dyrket mange sorter frukt på gården.
Epler, pærer, plommer, kirsebær og moreller er
de sortene det har vært dyrket mest av. Som alle
andre gårdbrukere hadde de også potetplukkere i
ca 14 dager på høsten. På det meste var det 10-12
potetplukkere. Disse ble servert full middag inne
på gårdens kjøkken. De fleste av disse var damer.
Et par av dem kranglet så seg i mellom om hvor
langt de skulle plukke på randa, at Leif måtte
hogge noen staur i skogkanten og sette opp skil-
ler for dem. Leif har også hatt unge gutter ansatt
som gårdsgutter/gravehjelp. 

Den som nok huskes best av andre er Odd. Han
var soningsfange som skulle jobbe og bli passet
på. Folk i Nesbygda kalte han for "Døden på to
hjul i svingene", med tanke på alle de han hadde
skremt da han kom farende på sykkel. Et sagn
forteller om en tunnel under gårdsplassen. Når de
kjørte med hest over gårdsplassen kunne de høre
en hul lyd i bakken et bestemt sted. Sagnet sier at
tunnelen gikk under jorda fra gården og helt ned
til sjøen.  Den skal ha vært brukt til å smugle va-
rer i land fra båter som kom med smuglevarer.

Midt på gårdsplassen ligger et fjellknaus. På top-
pen av fjellet står det en bautastein. På denne er
det hogd  inn 1838 HL. Det er mest sannsynlig
Hans Lie som pusset opp gården og anla hage
som fikk den anbrakt der. Han må ha vært svært
ivrig etter å forskjønne gården. Det har nemlig
også stått et lysthus oppe på fjellet og det var
plantet syriner og anlagt en sti opp dit.  
På ei lita fjellhylle på østsiden av fjellet var det
også anlagt en sti, kantet med stein. På fjellhylla
var det en benk og det var plantet prydbusker fo-
ran. Mest sannsynlig var det nok også Hans Lie
som fikk plantet kastanjetrær på gården. Vi vet
om 5 trær, men de siste 50 årene sto det bare to
igjen foran huset. Disse var over hundre år gamle

da de falt under noen stormkast høsten 1985. 

Stomperuddalen
I Stomperuddalen lå det et framhus, uthus og
vedskjul. 
Fru Petterson ( f. Olsen ) vokste opp i
Stomperuddalen først på 1900-tallet. Hun fortalte
at da bygdas unge skulle gå for presten, måtte de
gå til Svelvik. De samles langs veien, hadde med
seg niste og drikke og brukte hele dagen på turen.

Seinere bodde "vannekspert" Christoffersen  i
Stomperuddalen. Han gikk med ønskekvist og
påviste vann for folk. Men det fortelles at hans
hovedinteresse var å finne malm og skjerping.
Han drev prøvedrift av et lite skjerpe innenfor
Stomperuddalen, innover mot Vassåsen.

Henry Normann Pedersen bodde i
Stomperuddalen med kone og to døtre. Han drev
med gårdsarbeid og tømmerhogst, men i
Nesbygda er han mest kjent i ettertid  for maleri-
ene sine. På Stomperud henger flere malerier han
har malt. Flere av maleriene var med motiv fra
gården, blant annet et av Leif Johnsrud som pløy-
er med hest på gården. Etter krigen flyttet han til
Drammen og arbeidet som elektriker.

Den stien som nå går opp i skogen fra
Stomperuddalen, ble bygd på siste del av 40-tal-
let av Kåre, Leif og Georg Johnsrud for å lette
tømmerkjøring med hest. "Veien" opp lia ble
bygd med håndmakt, og når en ser de store stei-
nene kan en lure på hvordan de fikk det til.
Tømmerveien som lå der før startet samme ste-
det, men gikk mer rett opp lia! Leif og Kåre sier:
" Vi har kjørt utfor den også med hest og tøm-
merlass.." Denne veien kaltes
" Daumannsbakken". Sagnet forteller at en gutt

hengte seg i et tre i denne bakken. I følge sagnet
skulle gutten passe noen dyr for bonden på
Stomperud. Han kom ned på gården og sa at en
hest hadde kommet bort for ham. Gutten fikk be-
skjed om ikke å komme igjen før han hadde fun-
net hesten. I fortvilelse over ikke å finne hesten,
hang han seg.

Vinteren 1933/34 arrangerte idrettsklubben "
BJØNN " fra Nesbygda  skirenn i
Stomperuddalen. 



Første året Leif Johnsrud eide Storvenna ( kjøpt
fra Tangen), ble det dyrket hvete der. Det ble
skjært med selvbinder. Dette året var det så fint
vær at de kunne treske kornet med treskverket ute
på jordet etterpå, i stedet for å stå inne på låven å
gjøre dette. Hveten ble malt og brukt til egen hus-
holdning.Det var ikke så  

Hoppbakken lå i den bratte lia der stien går vide-
re innover skauen i dag, litt lenger nord enn stien.
Unnarennet lå nord for huset. Vinneren av hopp-
rennet var Nils Justad. Han hoppet over 50 meter
sies det.

Lund
Skomaker Ole Eriksen kjøpte i 1905 en parsell,
Lund, som Gunder Pedersen Stomperud-eie i
1891 hadde kjøpt av Lars Johnsen. I dokumentet
fra den gang het det: " – ikke la oppvokse noe
som kunne skade jordbruksvekstene på
Stomperud. "





Eika, bygdas største og eldste tre?


