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Handel og butikker har alltid vært en viktig del av folks dagligliv. Derfor kan vi trygt 
omtale nedlagte butikker som kulturminner i vid forstand. Enkeltpersoner og familier i 
Sandefjord hadde én eller flere butikker de var knyttet sterkt til. Det kunne være nær
butikken, altså kolonialbutikken i nabolaget, og det kunne være butikken i bydelen eller 
i sentrum der man kjøpte klær, kjøkkenutstyr, maling eller skruer. Som kunder ble vi 
kjent med og kunne få et lojalitetsforhold til menneskene bak butikkene.

I denne utgaven av Kulturminner viser vi noen eksempler på nedlagte butikker i ulike bransjer. Vi kan slett 
ikke påstå at enhver butikkbeskrivelse er uten feil og mangler, og finner du noe å rette eller tilføye, er vi takk
nemlig om du sender en opplysning til Sandar Historielag: se kontaktopplysninger på siste side. Det er av 
stor verdi for ettertiden og for alle som arbeider med lokalhistorie at mulige feil korrigeres. Betrakt uansett 
bildene og tekstene som et grunnlag for mimring om noe mange vil kjenne seg igjen i fra fortidens Sandefjord.

BUTIKK I BÅT. I følge ”Sandefjords historie sett 
gjenno m Sandefjords Blads spalter”, var det fiske
handlerne Christiansen og Engebretsen som eide 
denn e flytende butikken, der handelen fortsatte til 
1911. Hvor firmaet drev videre, vet vi ikke. På en firma
kvittering fra 1930, hvor de anfører 3 kg kolje til  
kr. 3, den 22.12. og 3,7 kg spette til kr. 12, 30.12, 
står det ingen adresse. 
 Et annet firmas historie forteller at brødr ene Einar 
og Gustav Adolf Berggren, med yrkesfortid på 
Framnæs mek. Værksted, i 1911 kjøpte en båt som 
de åpnet fiske butikk i. Holder vi oss til disse to, var 
båten forløpe ren til fiskebasaren som ble bygget på 
land omkring 1925, og som besto av tre bygninger 
med de tre butikkene Sandefjord Fiskeforretning, 
Brødrene BoltHansen og Brødr. Berggren. Sistnevnte 
flyttet i 1950 inn i nye lokaler, der firmaet i dag er blant 
landets største og byens eneste spesialforretning i fisk 
og sjøma t. Foto: Utlånt av Sandefjord havnevesen/SLS’ 
bildebase.

FISKEBUTIKK VED LANDSTADS PLASS. Om dette 
bilde t forteller Yngve Tørrestad at det er innehaver av 
Sandar Fiskeforretning, Thorleif Kristoffersen, som her 
sitter ved den første fiskebutikken han drev, og at han 
senere flyttet lengre ned til Sandars grense mot 
Sandefjord. En tid drev han også på Breidablikk, for
telles det. Kanskje viser bildet at rivingen av butikken er 
påbegynt, for her skulle Olavs kapell/Sandar menig
hetshus bygges for innvielse i 1962. 
 Thorleif Kristoffersen ga seg ikke med butikk nr. 2 
og 3. Neste Sandar Fiskeforretning kom på hjørnet 
Landstads gate/Sverres gate, før den siste i rekken  
ble åpnet i Kongens gate, vis a vis Fotograf Jørgensen. 
Du som husker tilbake til 1950, 60 og 70tallet, kan  
jo telle over hvor mange spesialbutikker som en gang 
betjente en fisk og sjømatspisende befolkning i 
Sandefjord og omegn. 
I venstre bildekant ses kapellanboligen, tegnet av 
arkitek t Eilif Arneberg (Arnsteins bror) i 1925.  
Til høyre Bjerggt. 54. Foto: Fra Edmund Kristoffersens 
samling/SLS’ bildebase.
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SLAKTERENS JULEUTSTILLING. 
Snakker vi om spesialbutikker for 
mat, må vi selvsagt innom en 
slakter også. For eks. Johs 
Fosser, som i 1948 hadde juleut
stilling av hele skrotter, posteier, 
sylter, påleggsrull, syltelabber, 
grise hode og tilbehør, pent deko
rert som vi ser av bildet. Vi er her  
i Stockfleths gate 2, bygården 
Johs. Fosser kjøpte av slakter
mester Haavald Abrahamsen i 
1948, der Fosser åpnet sin første 
butikk i Sandefjord. Fosser var 
driftig. Han fikk revet den gamle 
gården, den som lå vegg i vegg 
med nr. 4 der Fotograf Koloboff 
holdt til, oppførte en helt ny  
samme sted og anla i den en velutstyrt slakteri og produksjonsbedrift, samt kontorer og en stor, moderne 
og lekker butikk. Ikke nok med det, Johs Fosser etablerte butikkfilial både ved Torvet, Aagaards plass og i 
Sandar Meieris nye bygning på Moveien. I tillegg hadde firmaet betydelige leveranser til storhusholdninger 
på Øst og Vestlandet, samt proviantering av hvalfangsflåten. Bedriften ble solgt til Skjeggerød AS i 1977, 
og det som minner oss om firmaet i dag er Fossergården i Stocfleths gate 2 og et stort antall bilder med 
tekst i SLS’bildebase. Kilde til opplysninger: Jorunn Fosser Hunskaar.  
Foto: Jorunn Fosser Hunskaar/SLS’ bildebase.

HANS SPERRE A/S FØR SELVBETJENINGSTIDEN. Her er vi i en av byens finere kolonialbutikker, 
velordne t og velstelt både hva varer, innredning og betjening angår. Bildet er trolig fra slutten av 1940tallet. 
Reklame og tilbudsplakater er ikke å se, kun firmaets kalender og oppslag med teksten ”Vær vennlig, 
trekk nummerlapp”. Sistnevnte var selvsagt for å betjene kundene i riktig rekkefølge. Til ventende kunder 
var det hvilestoler. Foto: Utlånt av Gro og Knut Sperre/SLS’ bildebase.
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HANS SPERRE A/S ER BLITT 
SELVBETJENT. Sammenlign 
dette med forrige bilde, og du 
er vitne til datidens oppsikts
vekkende omveltning i 
Sandefjords dagligvarehandel. 
Som den først e i byen og en av 
de første i landet, gikk Hans 
Sperre A/S over til selvbe
tjening i 1953. Det var klart at 
kundene måtte vei ledes, bl.a. 
med skiltet som sier: ”Vennligst 
ta en vogn eller kurv og ta 
selv”. Folk flest hadde aldri 
handlet på annen måte enn  
ved disk, og de trengte hjelp  
fra personalet i begynnelsen.  
I reolen til høyre gjenkjenner  
vi kjeks og knekkebrød fra  
Sætre kjeks fabrikk, bl.a. gaveesken med norsk e bunadmotiver.  
Foto: Utlånt av Gro og Knut Sperre/SLS’ bildebase. 

DAMEN I KASSEN, EN VIKTIG AMBASSADØR FOR BUTIKKEN. Hun var den som hadde nær kontakt 
med alle kunder før de forlot butikken. Et smil og en hyggelig bemerkning, gjerne supplert med et godt 
husmorråd, bidro til kunde lojalitet. Også dette bildet er fra Sperres nyåpnede selvbetjeningsbutikk i 1953. 
Legg merke til at butikken også fører piasavakoster, en vare som tidligere ble solgt gjennom butikker i 
andre bransjer. Som kassadamens navn er oppgitt Esther Kirkeby. Vi lar hun stå som en verdig repre
sentant for denne viktige og stadig eksisterende yrkesgruppen.  
Foto: Utlånt av Gro og Knut Sperre/SLS’ bildebase.
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SPESIALBUTIKK SOM ALDRI 
ER BLITT SELVBETJENT.  
Bildet oppgi s å være fra 
Sandefjord Skofabrikks utsalg. 
Årstall mangle r, men vi lar sko
modellene og klesdraktene lede 
oss opp mot 1910. Hvis det 
stemmer, kan butikken ha ligget 
på hjørnet av Rådhusgaten og 
Jernbanealleen, i den vakre 
bygården And. B. Hasle (Anders 
Børresen Hasle) lot oppføre etter 
den store bybrannen i 1900.  
Der drev Hasle et sko makeri og 
utsalg. Samme Hasle startet 
Sandefjord Skofabrikk i 1908 i 
Storgaten. Den brant helt ned, 
sammen med andre bygårder  
og bedrifter, i en ny storbrann i 
1915. And. B. Hasle oppførte da Storgaten 17, den gule og fortsatt eksisterende bygården på hjørnet av 
Kongens gate, som ny fabrikk bygning. Uten at vi nå har historisk belegg for det, kan vi tenke oss at 
fabrikke n fikk utsalg i fabrikkhjørnets 1. etasje, dvs. samme sted hvor Skohjørnet ble etablert av Erna og 
Arne Henriksen i nyere tid. Fortsatt skjer kundebetjeningen i denne bransjen på tilnærmet samme måte 
som bildet viser. Altså må sko butikkene i høy grad være basert på betjeningens kunnskaper om skoenes 
materialer og passformer, og menneskers føtter og behov for fottøy i skiftende vær og årstider.  
Foto: Vestfoldarkivet/SLS’ bildebase.

A/S THOR DAHL 
NYTTÅRSAFTEN 1953. Vi kan 
selvfølgelig ikke overse denne 
bedriften, den var byens største 
handelsbedrift gjennom tidene. 
Her er personalet i det som het 
A/S Thor Dahl Skipshandel 
samle t over et glass portvin, 
alternativt Solo, etter stengetid 
31.12.1953 for å takke for året 
og ønske hell og lykke i det nye. 
Siden navn er oppgitt, gjentar  
vi dem her: Bakre rekke fra  
venstre: Roar Carlsen, Hans 
Foksrød, Anders Wenaas, 
Sigurd Sørensen, Trygve 
Granerød, Thoralf Monsen, 

Henry Nilsen, Gerhard Hagtvedt, Knut Bærøtangen, Olaf Klavenes, Olai Christiansen, Kåre Wilbur Carlsen, 
Henry Hansen, Fredrik Stoltz, Kjell Evensen. Første rekke fra venstre: Amund Westrum, Thorbjørn 
Gjekstad, Nils Andersen, Aslaug Liverød (Ellefsen), Henrik Testmann, Sigurd Himberg, Hjalmar Johansen 
og Jens Hasle.
 Thor Dahl begynte beskjedent sin butikk ved Torvet i 1887. Halvannet år senere flyttet han vestover til 
Langgaden på hjørnet Kongens gate/Dronningens gate, hvor Østlandets Bygningsartikkelkompani senere 
ble etablert. Etter et par år flyttet han videre til Chr. Hvidts plass, der han var til 1911, da hans nybygde 
stor e forretningsgård med lagerboder ved brygga sto ferdig. (Etter Thor Dahl i Storgt. 23 ved Chr. Hvidts 
flyttet Hans Sperre inn med sin nystartede butikk.) Siden den tid har det vært en lang rekke moderni
seringer og areal og forretningsmessige utvidelser av handelsvirksomheten hos A/S Thor Dahl, inntil både 
skipshandel, båtbutikk og supermarked opphørte i 1995. Samme vei gikk det med rederiet.  
Kilde til personnavn: Aslaug Ellefsen. Foto: Utlånt av Aslaug Ellefsen/SLS’ bildebase.
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G. A. BØE – ALTMULIGBUTIKKEN I 
STORGATA. I stedet for foto gjengir vi 
en kvittering som gir et innblikk i for
tidens leverings og betalingsrutiner. 
Regningen, datert 23. januar 1930, 
omfatter det kunden har kjøpt hos  
G. A. Bøe gjennom året før. Gjert 
Andersen Bøe f. 1853, hadde i flere år 
vært handels betjent i isenkrambransjen 
da han etablerte sin butikk i 1887 etter 
å ha overtatt en konkursrammet butikk i 
Storgt. 11. I 1895 kjøpte han nabogår
den, nr. 13, der firmaet holdt til gjennom 
mer enn hundre år til det opphørte i 
1991. Jernvarehandel kalte vi en butikk 
som denne, men varespekteret omfattet 
så mye mer, bl.a. verktøy og rekvisita til 
industrien og hvalfangsflåten, malevarer, 
kjøkkenutstyr, sportsutstyr og i de 
sener e år også hagemøbler. 
 Det var hos G. A. Bøe man inntil det 
siste kunne få kjøpt skruer, bolter og 
muttere etter vekt til hyggelig pris.  
Gjert A. Bøes sønn, Frithjof Bøe, ordfører 
gjennom mange år, førte forretningen 
videre etter farens død. Fra senere års 
drift husker vi Frithjof junior, Kaare Bøe 
og Geir Arne Bøe. Kaare hadde talent 
for kunst. Foto: Lånt fra Kjell Arne  
Kristoffersens samling av gamle  
kvitteringer/Lardex/Sandefjord Rundt.  

SØSTRENE JACOBSEN. Noen vil sikkert huske 
butikken, kanskje ikke søstrene Jenny og Karen, som 
etablerte butikken i 1911. Jenny forlot firmaet i 1916, 
inn kom i stedet frøken Martha Jacobsen. Adressen 
var Jernbanealleen 15, gården hvor optiker Solberg 
fortsatt har butikk. 
      Søstrenes vareutvalg var Garn, Tricotage  
& Hvidevarer, som regningsblanketten forteller. 
Sistnevnte vare kaller vi i dag sengetøy. I likhet med 
regningen fra G. A. Bøe, strekker kundens kjøp av 
varer seg over flere måneder. Søstrenes likviditet må 
likevel ha vært tilfredsstillende, for firmaet eksistert e 
fortsatt etter 1945, og var en av de mange kvinne
drevne butikkene som ga en selvforsørgende inntekt. 
Foto: Lånt fra Kjell Arne Kristoffersen samling av gamle  
kvitteringer/Lardex/Sandefjord Rundt. 
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MANGE KUNNE EKVIPERE 
HERRENE. Butikker som solgte 
mannfolkklær, drev med herre
ekvipering før i tiden. Dem var det 
mange av. I tillegg til butikkene 
representert med kleshengerne 
på bildet, kan nevnes: Ole 
Gjekstad, Thorleif Jacobsen,  
John Johnsen, John Christensen, 
Sigurd B. Gade, Knut Mathisen 
og Kjølner, Adelsten. Ole Olsen 
holde r fortsatt stand. Kundenes 
lojalitet til ”sin” butikk var stor, 
man ville gjerne handle med ”sin” 
ekspeditør som visste kanskje helt 
fra kundens konfirmasjonsdress 
hva som passet i stil, bruksformål 
og figur, selv om kundens figur 
kunne endres betydelig med årene. En tragisk livsavslutning er knyttet til Lahn. Han var jøde og ble i 
oktobe r 1941 arrestert sammen med sine to sønner og sendt til den sikre død i tysk gasskammer.  
Foto: Sven Erik Lund. 

FOTOGRAF JØRGENSEN –  
ET FOTOGRAFIETS HUS.  
Bildet viser Richard A. 
Jørgensen (1914  1994), trolig 
på vei ut i fotooppdrag. Han og 
søsteren, Margareta Sofie (Fie) 
Wang (1915 – 1999), drev 
Fotograf Jørgensen i en årrekke, 
Richard til 1984, frem til midten 
av 1986, da Kirsten Wang 
Henriksen overtok ledelsen.  
Med boken ”Slekt følger slekt” 
av Kåre Tarjem og Gro Laheld 
Lundh som kilde, kan vi gjen
fortelle at det var fotograf Ole 
Petter Jørgensen som i 1927 
etablerte fotoforretning og  
atelier i Jernbanealleen. I 1932 
flyttet han til Kongens gate 22, 
som ble firmaets varige adresse 
og base for sterk vekst. Med 
butikk, atelier inne og ute, 
mørke rom, ramme og lamine
ringsverksted og retusjavdeling 
fordelt på tre etasjer, ble 
Fotograf Jørgensen en av de 
store i bransjen, også i lands
målestokk. Inntil opphør i  
mars 2010, betjente firmaet  

en meget stor kundekrets blant distriktets familier, brudepar, skoler, barnehager og bedrifter. 
Vi kan ikke omtale dette firmaet uten å nevne Tore Sandberg, fotografen som med lunt vesen og  
blikk for gode motiver, foreviget mennesker og bymotiver på en fremragende måte.  
Foto: Fra Tore Sandbergs samling/SLS’ bildebase.
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FRA BANK TIL TOBAKK OG 
SØTSAKER. Dette beskjedne, 
men vakre trehuset rommet fra 
1898 til 1919 Sandeherreds 
Sparebanks kontor og ekspedi
sjon. Da lå det ved Sandeherreds 
kommunegrense, med kommu
nens kirke som nærmeste nabo.  
I 1919 flyttet banken til byen,  
på hjørnet Kongens gate/
Jernbanealleen, hvor den i 1931 
fikk navnet Sandar Sparebank og 
senere andre navn. Slik vi ser 
butikken på bildet, er det ikke  
tvil om vareutvalget, og med 
2018blikk, er tobakkvareskilt
ingen en kuriositet. Men innenfor 
var det også blader og atskillige slags søtsaker, som mange av dagens voksne vil huske fra barndommens 
lørdagsgodterikjøp. Vi skimter bl.a. en plakat for Toy tyggegummi. Forretningens og innehaverens navn 
vites dessverre ikke, og opplysning mottas med takk. Det samme gjelder andre virksomheter som har vært 
der siden banken flyttet ut i 1919. I nabolokalets vinduer kan navnet Sandefjord Skipsservice leses, og i  
2. etasje ser vi at det er bolig. Huset ble revet sommeren 1973. En modell finnes i bankens museum. Vi 
nevner at det tvers over gaten, innenfor bygrensen, lå en annen butikk i samme bransje, O. B. Andersen.  
Foto: Tore Sandberg

TORVHANDEL VAR OGSÅ HANDEL. I tillegg til alle butikkene som omkranset Torvet, bidro torvhandelen  
til et mer mangfoldig handelsliv enn det vi har i dag. Bildet antas å være tatt ca. 1963. I Kjølnergården,  
ferdig i 1962, kom Holmgrens kolonial og Kjølners store klesbutikk inn i 1. etasje. Den, på folkemunne  
kalt ”Kjølnerdomen”, erstattet Torvets butikkfylte vestside av gamle trehus som ble revet i 1959 – 1961.  
Også den ærverdige kjøttkontrollen, tegnet av arkitekt Haldor Børve, forsvant. Da bildet ble tatt, sto Torvet 
1 fortsatt igjen, men tømt og dømt til å bli pinneved, den også. Noen vil huske hvem som fylte lokalene i  
1. etasje mot slutten: Med inngang på hjørnet lå Sandefjord Kaffeforretning, midt på var Ruth Nilsens 
tobakk og sjokoladebutikk, nederst lå Egil Evensens barber og frisørsalong. Som en utvekst på husets 
nordre ende, aner vi kiosken som fylte tomrommet mot nabogården. I venstre bildekant ser vi at urmaker 
Amundsen og Laureng Larsens jernvareforretning fortsatt er i sving, men også deres tid gikk mot slutten.  
Foto: Tore Sandberg.
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BUTIKKER I STORGATA. Her er 
fire av dem på et bilde fra 1960: 
K. Kristoffersen, Ingv. O. Lønne, 
Harald Larsen glassmagasin og 
Hans Dokken. K. Kristoffersen 
A/S ble startet i 1931 som en 
fortsettelse av Trygve Lies  
tre vare og møbelfabrikk.  
I begynnelsen var den en  
håndverksbedrift med salg av 
stoppede møbler fra eget verk
sted og fra fabrikk. Senere ble 
firmaet en betydelig leverandør 
av møbler, innredning, tepper og 
gardiner til skip under bygging 
på Framnæs mek. Værksted. Det dagens mennesker husker best, er firmaets store utvalg av metervarer til 
gardiner og møbler, samt sengeutstyr, duker og annet til hus og hjem.
 Ingv. O. Lønne var nok hovedsakelig sportsforretning og verksted i 1960, men en regningskopi fra 
1930 reklamerer med sportsartikler, kjøkkenutstyr, støpegods, reiseeffekter, kortevarer m.m., rammer og 
indramning. På regningen er anført 2 stk. spiralsenge à kr. 16,50.
 Harald Larsen vet vi lite om, bortsett fra at vareutvalget var glass og stentøy og det som ellers inngikk i 
et glassmagasin. På et bilde fra 1946 deler Harald Larsen Storgata 5, med Hans Dokken. Et senere bilde, 
fra 1985, viser at Dokken hadde flyttet inn i sin nybygde forretningsgård ved siden av, mens Harald Larsen 
hadde utvidet butikken til hele 1. etasje i nr. 5.
 Om Hans Dokken vet vi at butikken fra en beskjeden start i Folkets Hus i 1938, flyttet til Storgt. 5 i 
1940. Senere ble firmaet A/S og ekspanderte etterhvert til å bli en av Vestfolds største innen damekonfek
sjon, med lokaler i to av Storgatens forretningsgårder, samt en ungdomsavdeling, Boutique 2, i Storgt. 2.
 Plankegjerdet i høyre bildekant skjermer byggeplassen for det nye Posthuset, som sto ferdig i 1966. 
Foto: Utlånt fra Tore Sandbergs samling.

FRUKTLAGERET I STORGATA 2. 
Firmaet ble etablert i 1935 av det 
nygifte paret Elsa Magnhild og 
Gunnar R. Asbjørnsen. De kom 
fra Drammen og hadde bare vært 
en liten tur til Sandefjord tidligere, 
da de så at byen manglet en slik 
butikk. Med handelsskole fikk 
Asbjørnsen registrert Fruktlageret 
som frihandelsbutikk, slik at han 
kunne stå fritt til å bestemme 
vareutvalget. Det ble grønnsaker, 
frukt, sjokolade, konfekt, finere 
hermetikk og safter, senere også 
tobakk og sigaretter. Dette fortel
ler sønnen Gunnar Asbjørnsen. 
Vareutbringelse var et populært 
servicetilbud, og viserguttene fikk 

ofte lange sykkelturer til en stor kundekrets med mange av distriktets finere husholdninger, samt byens 
hoteller og restauranter. Daglige kunder og sommergjester satte også pris på en ryddig og veldrevet butikk 
med friske varer, og at de kunne velge blant et stort utvalg frukt og grønnsaker i selvbetjening.
 I 1974 bestemte ekteparet Asbjørnsen seg for pensjonering, og 1. august sto annonsen med takk for 
39 gode år. Begge var aktive i byens sosiale liv, han bl.a. i handelsstandsforeningen og som formann i STIF. 
Hun var driftig innen sang og dans og var medarrangør av dans for eldre til hun var nesten 90 år. Hjemme 
hos de to var det ofte huskonserter, husker Gunnar jr. På bildet fra butikken ses fra v. Ågot Hansen, Elsa 
Magnhild Asbjørnsen og Sigrid Westby. Foto: Utlånt av Gunnar Asbjørnsen/Lardex/Sandefjord Rundt. 



9

JACOBSEN & BJØRTORP  
MED NABOER. Hjørnet 
Jernbanealleen/Rådhusgt., 
som vi ser her, var utvilsomt et 
av byens mest trafikkerte. Ikke 
rart, for Jacobsen & Bjørntorp 
var en særdeles velassortert 
butikk. Her kunne kjøpes 
verktøy og redskaper, fiske
utstyr, tur og campingutstyr, 
kjøkkenutstyr, baderoms
artikler, pynte og gaveartikler, 
leketøy og hage møbler. 
Skribenten kjenner ikke 
butikke ns driftsår og eierskap, 
opplysninger mottas gjerne.  
Det samme gjelder nærmeste 
nabo mot Byparken; butikken 
som selger briller og film kjen
ner vi ikke navnet på engang. 
 Neste butikk er Ingw. Otterbech, som her selger kjoler og annet dametøy. I 1914 var varene mer 
maskul ine, for ”Sandefjords historie sett gjennom Sandefjords Blads spalter” forteller om følgende tekst 
innrykket av Ingw. Otterbech i en stor annonse på førstesiden: ”Borgere! Bestil i tide Sportsdress av regle
menteret Militærklede.” Otterbech har åpenbart regnet med at den dag snart kunne komme at våpenføre 
menn måtte trekke i uniform, kommenteres det.
 På bildet ser vi for øvrig at bygårdens fasade og tak er dekket med plater, slik at dens opprinnelige 
vakre og jugendinspirerte utseende da And B. Hasle fikk den oppført etter bybrannen i 1900, er fullstendig 
skjult. Gårdeieren skal ha honnør for at fasaden ble forskjønnet til pryd for byen etter at platekledningen for 
noen år siden ble fjernet.
 Bildet gir oss også et gjensyn med Ertzhusgården, Jernbanealleen 23, som ble revet til sterke protester 
på 1970tallet, og erstattet med Sandar Sparebanks nye bygning. Her ser vi at Einar Rom med herreklær, 
nærmest portrommet, har sluttet og overlatt butikklokalet til interiørvarebutikken Lysthuset. Nabobutikken 
nærmest bankbygningen har vi hittil ikke identifisert. Foto: Tore Sandberg.

BLID MUSIKKHANDLER I 
STORGATA 1. Ole Zimmermann 
Børresen (1902 – 1974) het 
mannen i Sandefjord 
Musikksentral, et strålende 
eksempel på smil og kunde
vennlighet. I følge Tor Z. 
Børresen startet han i 1930 i 
Torggata, men det var som for
handler av plater og instrumenter 
i den lille butikken i Storgata 1 
han huskes best av folk som var 
unge i etterkrigstiårene. Ole 
praktiserte musikk selv også, 
som habil pianist i Jazzband 
Speed, Sandefjords første jazz
orkester. På et bilde i SLS’ bilde
base av Speed, tatt på Atlantic i 

1925, kan vi se Ole og med musikere på podiet, stilig antrukke t og med spesial dekorert stortromme.  
Tor nevnte for øvrig at Ole var sønn av Anton Lauritz Børresen, som drev stor kolonial handel i Nybyen. 
Foto: Utlånt av Else og Kjell Børresen/SLS’bildebase. 
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A. SOGN  DRIFTIG OG 
ALLSIDIG GRÜNDER.  
Adolf Sogn (1890 – 1981) var 
utdannet kalkula tør, var kontor
mann i to Oslobedrifter, kontorsjef 
i Bryde & Dahls Hvalfanger
selskap, startet senere i livet 
gjerde fabrikk, grustak, stein
knuseri, betongstøperi, Sogn 
Mekaniske Industri, bensinstasjon 
og bilverksted. Men det er butikk
driften i Jernbanealleen 30, 
hjørne bygningen diagonalt vis a 
vis Atlantic, vi skal nevne her. I 
1922 etablerte han maskin og 
bygningsartikkelforretning i hele 
bygningens 1. etasje. Den drev 
han i 36 år til han solgte i 1958 og 
satte i gang med mer industrielt 
orientert virksomhet, som nevnt 
ovenfor, i en alder av 68 år.  
Kilde: Alf Sogn og boken  
”Slekt følger slekt”.  
Foto: Annonsen er utlånt  
av Alf Sogn.

TRE BUTIKKER PÅ CHR. 
HVIDTS PLASS. Til venstre 
og vegg i vegg med Ivar 
Halvorsens bakeributikk, har 
vi en fotobutikk. Det var foto
graf Hertha Gulbrandsen Pihl 
som drev denne. Hun var 
født i Kristiania i 1885, gikk i 
lære der eller i Sandefjord, før 
hun etablerte butikk og atelier 
på Chr. Hvidts plass omkring 
1930. Hvor lenge hun drev, 
vites ikke, hun døde i Sandar 
i 1957. Hun var registrert 
som fotograf, men vi har hittil 
ikke sett noe fotografi med 
hennes signa tur. (Det var for 

øvrig på Hvidts plass en annen fotograf etablerte seg i 1968. Fotograf Arveschoug inntok lokalet lengst til 
høyre i gården vi ser her. Etter noen år flyttet firmaet inn i SBs tidligere ekspedisjonslokale nede i Storgata.)
 I neste butikk selges tobakksvarer og blader kan vi se, antagelig også andre kioskvarer. På veggen ses 
en automat som folk kunne putte penger på og få varer fra utenom stengetid. Butikkens eierskap og 
driftså r kjenner vi dessverre ikke.
 Alb. Furustad, Alb. står vel for Albert, annonserte seg som assortert kolonialforretning. Det innebar 
kansk je at butikken hadde ekstra bredt utvalg – eller et finere utvalg. Vi tror driften fortsatte til ut på 
1960tallet. Både om denne og nabobutikken mottar vi gjerne opplysninger fra leserne.  
Foto: Fotograf ukjent. Utlånt av Lardex/Sandefjord Rundt.
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GOD, GAMMELDAGS 
KOLONIAL. Hagely Kolonial i 
Breiliveien 20, var en av de sist e 
typiske små og hyggelige kolo
nialbutikkene, som det var så 
mange av for noen få tiår siden. 
Den ble etablert av Thelma 
Olsen i 1929. Hun drev den med 
flid, myndighet og vennlighet til 
hun døde i 1979. Da overtok 
hennes datter Elna Jacobsen (på 
bildet), som fort satte butikken til 
den lukket for godt i 1987. Som 
vi ser var dette en butikk med 
disk, der kundene bestilte varer 
som ble hentet fra hyller, skap 
og skuffer av betjen ingen mens 
praten gikk. Slike butikker var 
også sosiale møteplasser for folk i nabolaget. Vi ser at pappmelken er kommet, den avløste flaskene, og 
var en stor lettelse både for melkekjørere, butikkbetjening og kunder. OleFredrik Olsen, utlåne r av bildet, 
var visergutt mens grunnleggeren Thelma Olsen drev, og han erindrer med glede og vemod Thelma,  
hennes fine væremåte og atmosfæren i butikken. Foto: Utlånt av Ole-Fredrik Olsen/SLS’ bildebase.

AAGAARDS PLASS VAR STOR BUTIKKARENA. Vi lar N. B. Gustavsen A/S fargehandel representere det 
tidligere mangfoldet av butikker og virksomheter på Aagaards plass, også kalt Tomta. Nils B. Gustavsen 
etablerte fargehandel på Chr. Hvidts plass i 1935 sammen med Gudmund Henriksen. Sistnevnte gikk ut av 
firmae t i 1940. Vi antar at Gustavsen flyttet til Aagaards plass få år etter krigen, og at butikken opphørte i 
løpet av 1970tallet. Nabobutikken til venstr e tror vi var en sports forretning fordi vi ser sykkelhjul. Trolig var 
det Rove Sport. Til høyre hadde slakter Fosser filial, etter at Myhre Kjøtt var opphørt. Videre i samme byg
ning lå Sigurd B. Gade herreekvipering, og på hjørnet Arne Sagaas kolonial. Går vi videre på butikkrunden, 
kom Ole Olsen til Hygeagården da den sto ferdig i 1965. På plassens sørside husker vi meieriets melkebar 
før Vestfoldbanken overtok, videre i usikker rekkefølge og driftstid: urmaker Bergly, Røeds kjøttforretning,  
Tom Tjomsland kolonial, Jenny Simonsen kjøtt og delika tesser, en musikk og instrumentbutikk, skobutikk, 
Felleskjøpet, Shell og Sentrum Auto, slakter Havnås, frisø r Wang, rutebilstasjon med pakkesentral, 
Østlandets Bygningsartikkelkompani, Fiskecentralen, Stanghjørnet og Rove Sport. I tillegg kom den livlige 
torvhandelen. Send gjerne eventuelle korreksjoner til Sandar Historielag, se siste side.  
Foto: Tore Sandberg.



Dette ble bare et lite utvalg av fortidens butikker i Sandefjord. Lokalhistorien rommer hundrevis av små og 
store handelsvirksomheter. Noen av dem tenker vi på med vemod og savn. Det var synd at de forsvant.  
Så kan det jo stå som et tankekors at vi må bruke butikker vi ønsker å beholde, ellers forsvinner deres 
eksistensgrunnlag. Mange av oss vil gjerne ha et alternativ til alle sentrene og kjedene.

78 kolonialbutikker og landhandlerier i 1962
Da Sandefjord og Omegns Kjøpmannsforening nærmet seg 50årsjubileum i 1963, hadde den pr. 
1.12.1962 hele 78 medlemmer, som vi her skal gjengi alfabetisk. I tillegg til disse kan det jo tenkes at  
det var eiere av mindre butikker som sto utenfor foreningen. Det er interessant å sammenligne dette  
mangfoldet av butikker med dagens kjedebaserte og sentraliserte dagligvarehandel. Listen er skrevet  
av fra kjøpmannsforeningens jubileumsbok, forfattet av Einar Krohn Larsen.

Kilder: 
Det norske næringsliv, Vestfold fylkesleksikon, redaktør Johs. Sætherskar, 1949.
Halvhundre år i et kremmerhus: Sandefjord og Omegns Kjøpmannsforening 1913 – 1963 av Einar Krohn Larsen, 1963.
Lardex/Sandefjord Rundt.
Sandefjords historie – sett gjennom Sandefjords Blads spalter, bind 1 og 2, 1984.
Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildebase.
Slekt følger slekt, Bedrifter i generasjoner i Sandefjord, av Kåre Tarjem og Gro Laheld Lundh, 2005.

Sandar Historielag, kontaktopplysninger:
Brevpost: Sandar Historielag, Postboks 109, 3201 Sandefjord.
Nettsted: www.sandarhistorielag.no
Epost: ingerlfj@gmail.com
Telefon: 
920 49 158, Inger Lise Fevang Jensen, styreleder.
997 93 305, Arne W. Gregersen, nestleder.
957 48 211, Brian Jacobsen, sekretær.

Ansvarlig redaktør for Sandar Historielags Kulturminner: Haakon Berg Jensen
Bruk av stoffet eller kopiering må forhåndsavtales med Sandar Historielag, Sandefjord.

Allum, Bjarne, Lahelle, Sandar.
Austad, Rolf, Moveien 90, Sandar.
Berg, Mona, Hasle, Sandar.
Bjerke Landhandel, Heimdal, Sandar (inneh. Peder Johnsen).
Blomdals Kolonial, Haneholmveien 20, Sandar (inneh. Rolf Blomdal).
Breili Kolonial, Breili, Sandar (inneh. Erling Fagerli).
Buer, Alf, Virik, Sandefjord.
Buer Kolonial A/S, Buer, Vesterøy, Sandar (inneh. E. Holmgren).
Bull, Trulls, Laskenveien, Sandar.
Børresen, Hans B., Bugården, Sandar.
Dahl, Johnn, Hystadveien 23, Sandefjord.
Dahl A/S, Thor, Kolonial og skipshandel, Sandefjord.
Eikevoll Småhandel, Ormestad, Sandar (inneh. Nelly Hansen).
Engø Landhandel, Enge, Sandar (inneh. Bjørn Andersen).
Furustad, firma Alb., Storgaten 18, Sandefjord.
Framnes Kolonial A/S, Framnesveien 19, Sandar.
Erlandsen E. Eftf., Hasle, Sandar (inneh. Reidar Hansen).
Gallis S. Harald Eftf., Hvitstein, Kodal (inneh. Robert Stensrud).
Gimle Kolonial, Gimle, Sandar (inneh. Kåre Ambjørnrød).
Grøtterød W., Jåberg st.
Hagely Kolonial, Breili, Sandar (inneh. Thelma Olsen).
Hansen, Kjell, Mosserød, Sandar. 
Hansen, Lars Z., Virik, Sandar.
Hansen, Reidar, Floers gate 10, Sandefjord.
Haugen, Bjarne, Kongens gate 15, Sandefjord.
Huvik Kolonial, Huvik, Sandar (inneh. Nils Pettersen).
Haugtuft Landhandel, Fevang, Sandar (inneh. Rich. Iversen).
Hvitstein, firma Ella, Eftf., Hvitstein, Kodal (inneh. Anund Aasrum).
Hystad Kolonial, Hystad, Sandar, (inneh. Harriet Jacobsen).
Høiåsveien Kolonial A/S, Høiåsveien 9, Sandar (inneh. Magnh. 
Thorsen og R. Hammarbäck).
Johannessen, A., Kamfjordgt. 52, Sandefjord.
Johansen, Rolf, Virik, Sandar.
Jonassen, Rakel, Gokstad, Sandar.
Jørgensen, P. Anker, Bergan, Sandar.
Kalles Kolonial, Laskenveien, Sandar (inneh. Karl Ludvig Andersen).
Karlsens, Ingv., Eftf., Unneberg, Sandar (inneh. I. M. Haugerud).
Kjellbergveiens Kolonial, Kjellberg, Sandar (inneh. Olaf Hansen).
Klavenes, Anton, Haukerød, Sandar.
Klavenes, Olaf, Eftf., Hauge, Sandar (inneh. Karen Klavenes).
Lasken Kolonial, Lasken, Sandar (inneh. M. Andersen).
Lie, Olaf, Løveid, Haukerød, Sandar.
Lindhjem, Arne, Landstads gate 8, Sandefjord.

Lindaas, Harald, Fevang, Sandar.
Liverød, Th., Kongens gate 1, Sandefjord.
Lunden Kolonial, Lunden, Sandar.
Madsens Kolonial A/S, Haukerød, Sandar (inneh. Anne Lise 
Madsen).
Martinsen, Rolf, Kjellberg, Sandar (Solås Kolonial).
Mo Kolonial, Laskenveien, Sandar (inneh. Hans Blaasvær).
Mohn, W., Havnegaten 5, Sandefjord.
Myhre Landhandel, Myhre, Gjekstad, Sandar (inneh. Clary Rove).
Nelvik, Nicolay P., Haneholmveien 1, Virik, Sandar.
Nicolaysens, C. Eftf., Prinsens gate 27, Sandefjord  
(inneh. Gudbrand Snertingdalen).
Olsen, Sofie, Sandvoll, Vera, Sandar.
Ormestad Landhandel, Ormestad, Sandar  
(inneh. K. & A. Hauptmann).
Prestbøen Landhandel, Prestbøen, Kodal (inneh. Arne Gaasholt).
Prestehagen Kolonial, Parkveien 10, Sandar (inneh. Odd Grøthe).
Rambo, Snefrid, Fjellveien 2, Sandefjord.
Ranvik Kolonial, Ranvik, Sandar (inneh. Ragnar Vinje).
Rosenlund Kolonial, Breidablikk, Sandar (inneh. Emilie Jensen).
Rui, Olav, Ekeberggt. 20, Sandefjord.
Røedvan A/S, Framnesveien 36, Sandar (inneh. Søren Odd 
Sørensen).
Sagaas, Arne, Dronningens gate 9, Sandefjord.
Sandefjord Kaffeforretning A/S, Torvet 1A (inneh. J. W. Holmgren).
Skolmerød Landhandel, Skolmerød, Sandar (inneh. L. Berg).
Solbakken Landhandel, Hotvedt, Sandar (inneh. T. Lingelem).
Solbakkeveiens Kolonial, Solbakkeveien 10, Sandefjord  
(inneh. John Bronbakk).
Sperre, Hans, Storgaten 23, Sandefjord.
Sperre, Hans d.y., Breidablikk, Sandar.
Svingen Kolonial, Asnes, Sandar (inneh. Solveig Klavenes).
Tempo Kolonial, Sandefjordsveien, Sandefjord (inneh. A. Hall
Jørgensen).
Thoresens A. O. Eftf., Kamfjordgt. 27, Sandefjord (inneh. Arnt 
Andersen).
Tingvoll Landhandel  A/S, Tingvoll, Sandar (inneh. H. W. Steinert).
Tjomsland, firma Tom, Aagaards plass, Sandefjord.
Tollefsen T., Laskenveien 1, Sandefjord.
Torvets Kolonial A/S, Torvet 5, Sandefjord (inneh. Elsa Ihlen).
Trevland, Hans A. Eftf., Trevland, Kodal (inneh. Peder Trollsaas).
Aabol Landhandel, Åbol, Sandar (inneh. Cato Vegre).
Aasen Kolonialhandel A/S, Åsen, Sandar (inneh. Finn Nilsen).


