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HOPPERNSTUA
Tronvikveien 34
”Hoppernstua” sies å være det eldste huset på Jeløy. Det laftede tømmerhuset er godt og vel 300 år
gammelt. Navnets opprinnelse tror man har sammenheng med hester som kan ha holdt til på
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området.
Fram til 1890 hørte ”Hoppernstua” inn under Torderød gård som tilhørte familien Chrystie. Hans
Christoffersen Reier eller ”Hans Gartner” var ansatt som gartner av Andreas Chrystie på Torderød
og bodde med sin kone og seks barn i ”Hoppernstua”.
Det var ”Hans Gartner” som anla de vakre alleene vi ennå har rester av på Jeløy:
Torderødalleen, Grimsrødalleen, Orkerødalleen, Reieralleen, Melløsalleen og deler av
Refsnesalleen ble alle anlagt av den dyktige gartneren, Hans Christoffersen Reier på 1840-50tallet.
Tømmeret i huset er analysert og er datert til 1700-tallet. Hver tømmerstokk er merket med et
nummer, noe som sannsynliggjør at ”Hoppernstua” en gang er blitt flyttet fra sin opprinnelige
tomt.
Leder i Torderøds Gårds venner, Arnulf Johannessen, har utgitt en bok om Torderød Gårds
historie, er ganske sikker i sin sak.
Andreas Chrysties sønn, David Chrystie, bygde hovedbygningen på Torderød Gård i tidsrommet
1758-60. Hans teori er at det før hovedbygningen ble satt opp, sto et mindre hus på tomten. Han
tror at ”Hoppernstua” sto på Torderød Gård og ble flyttet til Tronvikveien. Dersom hans teori er
riktig, er huset riktig gammelt
Da husmannsplassen ble skilt ut fra Torderød Gård i 1890, solgte Elise Chrystie ”Hoppernstua” til
Jens Hågensen for 1200 kroner. Stedet ble værende i familiens eie da Hågensens arvinger solgte ”
Hoppernstua” til Anton Thorstenseon for 4000 kroner. ”Hans Gartners” olderbarn, Ragnar og
Catrine Thorstensen, kjøpte gården i 1953.
I 2003, etter å ha bodd 14 år i Jeløys eldste hus, ønsket Robert og Gro Berthelsen å selge boligen.
De to har gjort mange ”historiske funn”: En hestesko i bakken, skrivebøker, kort fra 1800-tallet og
porselen i etasjeskillet da de senket 2.etasje.
Før i tiden brukte de leire til å isolere. Gro Berthelsen fortalte at de fant et vinkeljern i tre da de
gravde ut leiren. I gamle dager var det tradisjon å legge igjen et verktøy.
Det sies å ha vært en boplass fra 1400-tallet. En kvinne, Ålaug, måtte gå fra boplassen da hun ikke
kunne betale gjelden sin til Maria-kirken i Oslo. Den skulle betales med smør.

Ørnulf Ree skriver i ”Varna Skipreide” Thorbjørnsrød gård på Jeløy at det er en for lengst nedlagt
gård beliggende på ”Hopperen”, som var et folkelig navn på den. Jordveien som lå til, det 62 mål
jordstykke øst for Reieralleen, kalles ennå (i 1947) av gammelt folk for Hoppernbingen.
Bruket er nevnt i ”Røda Boken”, lå da til bispestolen i Oslo med 2 spann smør ”i gammel skyld”,
d.e. etter gammel skipreidmatrikkel. To spann (a 7,7 kg) utgjorde en gammel laup etter
bordleidangens norm i ny skyld etter Svarte dauden (1350), altså 3 aurabol.
Noen år seinere økte imidlertid gjelden, idet Olof Asmundadotter mellom årene1407 og 1421
solgte til biskop Jacob av Oslo ½ markebol, slik at bispestolen eide 11 aurabol i alt.
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Antakelig var hele gården nå pantsatt.
Det har sin interesse å se at dette bruket var minst 3 aurabol (eller vel 10 mål dyrket mark) større
enn Torderød hvis eier i 1740-årene kjøpte det og la det under hovedbølet sammen med utmarken,
den senere Torderødskogen.
Bruket nevnes ikke i 1666, men er i 1723 fjerdingsgård med en Samuel Thrane som oppsitter.
Gården har da 15 lispund salts skyld, men bare 1 ku og ingen besetning. Det ligger et lite fiskeri til
stedet.
I 1856 ble ”Hoppernskolen” ( senere brukt som lærerbolig) bygd nær de gamle våningshusene.
I 1396 (”Røda Boken”) er navnet skrevet torbrandzrud.(1. og siste bokstav ikke riktig)
Selv om første og siste bokstav er skrevet galt av meg, kommer budskapet fram: Gårdsnavnet
kommer altså avTorbrand og ikke Torbjørn. Gårdsnavnet ble også skrevet Torbensrød.
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