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GAMLE BUTIKKER I HOLE

Å drive handel .på landet, er et relativt
moderne fenomen. I middelalderen fins
det lover som sier at all handel skulle
skje i byene. Dette var selvsagt upraktisk
for folk på bygdene, for det kunne være
lang vei til nærmeste by. Først i 1842
kom handelslova som gjorde det litt fri-
ere for bygdekremmerne, men fortsatt
var myndighetene redde for at bygdene
skulle oversvømmes av .flitter og tant".
Fra 1857 kunne futen utstede handels-
brev, og det ble lov å selge importerte
varer som kaffe, sukker og tobakk. Men
først i 1908 ble handel på landet og i
byene i realiteten likestilt.

Første landhandel vi kjenner til i
Hole, var på Libakke nær Hole kirke. På

slutten av 1700-tallet fikk Lars Olsen
Libakke (1730-1802) tillatelse til å drive

"Landkræmer Handel". Vi vet ikke når butikken ble nedlagt, trolig var det mot slutten av 1800-
tallet. Fra midten av 1800 tallet kom det flere faste landhandlere i Hole, men de hadde konkurranse
i omreisende handelskarer som med skrepper på ryggen vandret fra bygd til bygd. I desember 1852
står det å lese i Ringerikes Blad:

Gården Libakke ligger sentralt på Røyse.lfoErunnen gården /\,,lo, deF
etterRøyseskole{blåtthus),Røysehåll(sulthus),Libakke(gul hoved
bygning og rød låve) og Hole kirkemed Storelva og Vikedell til venstre
ibakgrunnen.På Libakkevardet landhandelfra slutten av 1700 rållet
og poståpnerj fra I 862. Foto: Widerøe Flyvesekkap A/5, I 965.

LANDHANDLERNE PÅ RINGERIKE MÅ ENTEN VÆRE GoDMoDIGE, EI.I.ER sÅ MÅ DE HA
FULLT opp av FoRYJENE5TE, sÅ DE |KKE BRYR sEG oM araNDRE ul-ovr-rc GJøR tNN-
GREP I DERES RE'fiIGHETER. ALLEREDE AT HALLINGER OG NUMMEDøI-ER UHINDRET
HAR KUNNEI GÅ GÅRDIMELLoM oG UTKRAMME SINE VARER FRA FULLSTAPPEDE
SKREPPER FORUNDRER.

I denne kalenderen blir 15 gamle Hole-butikker omtalt. Butikkene er ordner geografisk. Det be-
gynner med Nesheim og Nes i Utstranda og Sundvollen, så følger Kroksund, Fekjær og Giesvik i
Årnesfjerdingen, Myrvang/Skotvold og Hårum i Steinsfjerdingen, Snadden og Sløga på Helge-
landsmoen, Nygård, Frøyshov, Solbakken, Hundstad og Hole Meieri, seiflere Samvirkelag, på
Røyse. Til slutt skal innkjøpslaget på Sollihøgda omtales. I dag er det kun butikken i Sundvollen
som fortsan er i bruk. Alle de andre er nedlagt.

Mange har vært til god hjelp i arbeidet med å samle informasjon, og disse personene nevnes
under den enkelte butikk. Alle fortjener en stor takk. Skulle noen vite om Hole-butikker som ikke
er nevnt her, vil Hole historielag være glad for å {å vite det.

UTGITT AV HoLE HISToRIELAG
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Per A.Næss landhåndel Bllikken holdt til iden vakre sveitserv laen m€d
glåsvera nda bygget I 900 Rek a mesk ltene utenfor butikken forte ler om ben
sin ti Osloprls oq La ngaa rds Toba k. Ti høyre for butikken stå r bens npumpa
derbileiere kunnekjøpe Standard bensin pumpetopp med hå.dmakt.
Foto:J.H.Kiienholdl,Kristiania.ProspektkorttroLig fratid i9 på r930 talet.

siste arbeidsdag. Ma rgit og Per Nær i butikken vinteren I 975, ike før butik
ken be nedlagt.Per haddeda stått 52 år bak disken,mens rMargit hadde44år
baklammedBk.K!nden iforgrunnen er en nabo med bamebarn.

Ncshcim landhandel ble etablerr i 1923 av Per A. Næss (1900'1977), og .Per A. Næss" var også

navner p:i burikken. Da Per i 19.11 giftct scg mcd trlargit l.ien {1 908 1 982) fra Hole, ble dct cn ty-
pisk nann-og-konc-butikk. I tillegg hadde de srnåbmk med både kueq griscr, høner og hesr. Darer
l.ive lorteller onr Iange arbeidsdagel og orntrett alåri fcric. Sonr liten s-vkler l-ive rundt med varer
til sommerkurder som fcricrtc i Holc, ellers var det vanligvis farens jobb hvcr frcdag og lørdag.
Han hedde syl<kel med kjerre bak. Live ftnteller også om svcnskc tur.ister som allticl skulle kjøpe bil
lig norsk sukkel
Inforrnant og utlån av bilder: Livc Næss Byc, Utstranda.
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Nes landhandel i r 937. Lastebilen tllhører Sverre sæther,o9 det €r kanskje han som stårved siden av bllen. Foran bilen står

tro ig Ragna Næss oq damen med hvit krage skalvære Elise 5æther De andre er ukjente.Bidet er utlånt av Solvelg Engenes,

Nes landhandcl ble etablert i 1905 og drevct av lohan Olsen Bergct (1871 19.52). I 1910 blc lohan
tscrget brevhusstyrer, dvs. at butikken fikk brevhus der {olk kunne Ievere inn brcv og pakker som

postmannen hentct og videresendte.
I 1928 averreres Nes LandlTandleri (1ohan Bergets Eft{.) til salgs, eveltuelt til leie "grunn€t

innrrufne omstend igl, ctcr ". Med butikkel følger også Nes i Ilole tele{onccntral. Annonqer rrrdm-
tegics av Bjarne Lindrup som da må lTa overtatr butikken nocn år før

I en kort periode var Otto Bakka butikkeier {ør -tslise Sæther og sønncn Sverre (f. 1898) fra Bå-

stad i Østfold overrol< butikken i 1930. Dc solgte også Shell bensin, smøreoljer, generatorknotr og

hadde agenrur for bilforsikring. lltter I.rigen drev foans Daniel Srurclelin fra Sør-Varanger i Finn-
mark noen år butikken. Han er orntalt son, cn meget original herrc. Sundelin døde i 1953, og bu-

tikkcn ble nedlagt f:l år etter. En scnere eier skal ha prøvd scg med I<ro i butikklokalene, rnen utel
srrlig hell selv orn navner "Krølles Kro' var {antasifullt nok.
lnformanter: Solveig Engenes og Arvid No:ss, Utstranda.

Februar 2008
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Erik Lundberg, 2s år som land
handler, foran sin butikk i Sundvol-
len 1982. Til venstre skimtes
boknavene FM.fo*ortelse for Fa-

milie lvlarked.Bildet er utlånt av Elsa

Erik Lundbergs butikki Sundvoll€n,den eneste av de gamle HoLe butikker som fortsatt er idrift. Her har detvært land-
handelsiden 1 90s. Foto: Rolf Gandrud ca.1985.

L$d^g 27. m^i 1905 åpnet Martin Hansen et velassortert landhandleri i Sundvollen, og i en
annonse i Ringerikes Blad lover han å selge "første Sort Varer til rimelige Priser'. Dette var star-
ten på en lang karriere som lardhandler, og fra 1916, også som poståpner i Sundvollen.

Som 9S-årsjubilant forteller Helga Fekjær (f. 1912) til Ringerikes Blåd 12. juni 2007 åt hun
som ungiente arbeidet 10 år i butikken. De tre første månedene var det opplæring uten lønn, der-
etter fikk hun 30 kroner i måneden, seinere 60 kroner om vinleren og 80 kroner om sommeren.
Helga syklet 15 kilometer fra Hønefoss til Suldvollen for å spare busspenger

I 1930 flyttet butikken inn i n1tt forretningsbygg. Etter 37 år som landhandler overlot Martin
Hansen i 1942 butikken til sin datter Ruth og hemres mann, Al{ Helgestad. Fra 1946 overtok søs-

teren Hxrriet og hennes ektemann, Sverre Danielsen, som så solgte den videre i 1957 til Erik Lund
berg (1917-1987) fra Gjesval i Hole. Butikken fikk nå navnet:

ERIK LUNDBERG KoLoNIAL

Etter 30 år son, landhandler leide Erik Lundberg i 1987 butikken bort til Per Vestby fra Bærum.
Under navnet Sundvollen Mathus AS drev han butikken til 1996 da den l'rle solgt til Vik Eiendom
AS. I 2002 overtok Kiwi Bygg AS og åpnet Joker-6rretning der Dette er den eneste av de gamle
landhandlerier i Hole som fortsatt er i drift.
Informanter: Elsa Lundberg og Gudrnund Bakke, Vik.

Mars 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag ToIsdag Frcdag Lørdag Søndag

9 I 2
IO 3 4 5 6 a 7 8 9
1l 10 tt t2 13 a14 15 t6
t2 L7 18 19 20 a2l 22 23
l3 24 25 26 27 28 o29 30
t4 31

16: PahnesøMas 20: Sk ænoNdaq 20: virievndøqn 2l: Lrnqlidaq 23 I Pi\kednq 2.1.:2. Piiskedrt



Gynsvrr TaNIHANDEL oc Horn sRlrumnrec pÅ lrr

Gjesvik landhandleri der carl EmilArnesen drev butikk iover40 år Foran butlkken
servitilvenstre melkerampe med melkespan n. Pe6onene på bildet skalvære Kari,

cunnar Solveiq, Borghild,øystein, svere,Gerd og Knut, alLe med etternavnet Lang

slet- Nr2 fra høyre er lvlagnhild Bje la. Bildet er trolig tatt tidlig på l930 tallet.
Bildet er ut ånt av l\.4aqnhid Bjella, Hole 199s.

T 1879 overtok Mattias Arne
sen (f. 1833) fra Ringsakcr
garveriet på Vik, et garveri
som var etablert av Jørgen El-
lilgsen fra Drammen ca. 30 år
tidligere. Mattias Arnesen be-
gynte ettel hvert også med
landhandel. I 1898 kjøpte søn-
nen Carl En,il (f. 1867) en

eiendom som lå ved krysset
Gamleveien - Røyseveien, og
da Carl overtok farens land-
handel flyttet han den over
veien til sin eiendom og kalte
butikken

GJEsvtK
LANDHANDLERI.

T 1941 overtok sønnen Fridt
jov (1905- 1982) butikken
sorn etter krigen ble nedlagt
og solgt til Hole Samvirkelag.
Samvirkelaget drev her til de i
1958 kunne åpne ny butikk i
nytt forretningsbygg. Ringe-
rike Samvirkelag ble eier av

butikkcn i 1967 og drev lrarn til april 1987. Da ble samvirkelagets butikk på Vik ledlaS.
Informanter: Ingebjørg Liljcdahl, Vik, og Egil Holen, Tyristand.

Landhandel i Nerigarden Fckjær og i Kroksund
Gudbrand Karlsen (f. 1864) var i sin ungdom ckspedrrør i lrnJhandclcn r Nerrgorder Fekjær, cn

butikk som trolig var i drift bare nocn få år på slutt.'n ou 1801J+alLer. I 184.5 kiopre Gudbrand går

den Kroksund og bcgynte med landhandel der, i tillcgg til hotell og poståpneri. Butikken skal ha

vært i en bygning som lå neden{or hotcllet, mellom riksveien og fjorden. Butikken var kanskie i drift
fr;rrn tileller under 1. verdenskrig, da Gudbrand Karlsen, som så matge andre, kom i økonomiske
vanskeligheter

April 2008
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A,4artha skotvo d og datter nger [4ar9 relhe ] butikken med ny fryi og kjø

Ekeparet Ragnhid Rebne A4yrvang ('189r 1976)()9 AndeE Myrvang {1890
1960) som drev butlkk oq kafe i steinsfjerdlnqen.

I lg22 ctablcrtc Anders Myrvang(1890 1960)Ira Vcstr-e Slidre assortert landhandcl vcd Sonerud
i Steinsijerdingen. Han leirle lokalcr til butil<ken i 1åven på Solbakkcr, ct småbrul< utskilt fra Sone

rucl. Andcrs var gift med Ragnhild Rebne (1U91 1976) fra Onsakel p:i Røvse.

t 1938 kjøpte de eientkrnmer Voll på endre siden av veien, og dcr bygde de hus mecl butikk i
1. etasje og fanilicbolig i 2. etasje. Da krigen kon i 1940, tol< tvslterne alle vrretc i butikken. For
å klarc seg økonorrisk strtet Ragnhild l{cbne me,], kel€, og der solgte hun kaffe l<ol<r på erter og

smørbrøcl ned gcitost som var snrugler lra Valdres. Kaf6cn blc cn sul<sess.

I 19.17 blc butikken solgt til Martha og Jakob H. Sl.oFold, og det ver Marthd (190a, I999)
som drev butikken viclcrc til dcn blc nedlagr i 1964. Mrrtha .lrcv ogs:i k.rf? i noen år, og særlig var
hrnncs hjcmorebal<te wienelbrød populærc.
hrlormanter og utlin av bilclcr: Rcidun Fekjær og Bodil Skotvold, Hole.

Mai 2008
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Landhandelen i østigarden holdttilidette huset fra ca.1890 til rundt 1910 Som

viserlå låndhandelen den gang sentraitti med veien tilÅsa rett ibutikkdøra.
Tekst og bilde:He ge Bihli,Østigarden Hårum,2007.

Landhandelen i Østigarden Hårum i Steinsfjerdingen var i
drift i rundt 20 år, fra ca. 1890 til ca. 1910. Det er usikkert
om det varJørgen Olsen Hurum eller svigersønnen Sigvart
Bihli som startet bltikken. Men sikkert er det at søstrenc
Karen Marie og Hanna var butikkhielp det meste av tiden.
Da I(aren Marie (1874 1940) og Hanna (1879- 1953) etter
hvert giftet seg, med henholdsvis Sigvart Bihli og Jens
Dæhli, ble det slutt på billig hjelp, og butikken ble etter få
år nedlagt.

Det er bevart noen protokoller fra driften, og vi tar
mcd noen eksempler på priscr fra 1903. Det neste ble
\1øpt 1i kltr. og dcr kan .e ut .um Jtr v.rr rrn.kelig.r l.r

i,:n ute.råcnde pinge. D.ue gto"dc nok burikl.drill.rr lire
lønnsom etter hvert.

Juni

KLOKKE KR. 3O.OO
URKJEDE KR. g.OO

VESTOGTRøYE KR. IO,OO
EIUSERULL KR. I,65
BENKLEDER KR. 3,4O
r-uE KR. 6,00
r/. RULLToBAKK KR. O,45
18 KG RUGMEL KR. 3,OO
54KGHVETEMEL KR. 7OO
SKGSAL1 KR. t,OO
PLUGG5TøVI.ER KR. 2,8O

t.25

KJøR|NG av IOOO KG vaRER FRA
SANDVIKA: KR. 1O.OO.

2008
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Augustsolumdrevlandhande påSnaddeniovers0årBideneertattca.l9s0

Landhandelen på Snadden går tilbake til 1800 tallet da Hans Madsen (f. 1836), sørnesønn av
Hans Grenader på Mo, startet opp mcd butikk på Norderhovs side av herrcdsgrensa. T 1927, da
Artor Christiansen var eier av landhandelen, begynte l7 år gamle August Solum {1910 1981) fra
Nygård på Røyse sorn hje$egutt i butikkcn.

Bare et par år cttcr overtok August Solum butikken og drev den selv til han i 1950 kjøpte 4
mål tomt på Holes side av grelsa. Der bygde han nytt hus med butikk i 1. etasje og lcilighet i2.
etasje. Butikker åpret i 1954. Sommeren 1981 måtte Solum avvikle butikken på grunn av sykdom.
Etter Solums død høsten 1981 prøvde familien å leie bort butikken, men det viste seg vanskclig å

drive en Iiten butikk ener at de storc kjøpesentrene i Hønefoss korn.
Da August Solum overtol< Snadden landhandel i 1929, ble det laget detaljerte lister ovcr va-

rebeholdningen. I tillegg til velkjente matvarer som hveternel, poteter, sild, salt, sirup, ost osv, solgte
butikken også nTusefelle, fluefanger, harmolik, klinkekuler, gurnmisko, heklegarn, raggsokkcr, iu-
lernasker, dr.rl<kehoder i to størrelser, almanakk. skqbørste. riviern. piesrr akosr, hcsteskrape, speil,
underbelklær, skolisser, sikringer, flasl<el.rl<lr, firktkrt,k, {ingerbøl, hårnetr, srrompestrikk, pen'
nesplitt, blekkhus, gryteskrubb, glanskort, lås, øks, skospar og mye, mye me4 alt san,men verd-
satt til kr. 1725,95.

Om August Solums foreldre, Olava Ringerud og Thorvald Solum, se Nygård.
Informant og utlån av bilder: TlT ora Ruud, Røyse. 2001.

Juli 2008
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(18s8-1923) som aget
og solgte s!kkertøytil
de militære på Helge'

sløga ca.1882,o9så kak Sløgabråten,der Anne Jørgine drev kafe og ma rketenteri (butikkutsalg for mi itære)om sommeren

Ved bordet sitter Johan nes o9 Rag nhlld, husmannsfolk i 5løga, med en slektning i midten l døra nå r An ne lørgine

Bllderer utlåntav N4arlt Elise Frøshau9, Hønefoss 2007.

Sommercn 1868 ltorn de {ørste rekrtttete til Helgelandsmoen l husmalnsplassen Sløga, som 1å

nær milirærleiren, hadde ungjenta Anne lørgine (f. 1858) med god hiclp av loreldrene åpnet kaf6

lor de militære. Kaf6en skal ha vært populær blant soldatene, og særlig skal dc ha Iikt det spesi-

ellc sukl<ertøyet som Anne Jørgile laget. Anne Jørgile blc senere gift mcd Abraham lrøsl, atrg (se

september), og sammen drev de butikl< istorstua i Sløga med militære som kutder
Flcre så en mulighet til å tjene litt på soldatene. Gustava Dahlgren (l 1855) fra Røyse drcv mer-

ketenteri på Helgclandsmoen, dvs. at hun solgte matvarer og lignende til soldatene

Forpakterne av Holc Meieri i Svensrud satte i 1872 opp cn bod på Helgclandsmoen for å selge

melk og rnelkeprodr.rkter, og fra 1892 fortelles det åt Hole Meieri hadde fast varelevcring til Hel
gelandsmoen. Det ble etter lTvert mange salgsboder på moen, og i 1880 kunngiør Ringerikes Blad

at det for lrerntiden skulle være tillatt med kun fe l boder som solgte nTat og drikkevarer'
I iuli 1903 kan Ringerikes Blad rapportere om totalt ledbrcnte ursalgsbodcr på Helgelands-

mocn, boder som til og med hadde loft og som tiLhørte landhandlerne B1åstad og Frøshaug. Hele

Militærstyrkcn kom for å reddc bodene, rnet for sent, avslutter journalistet i lokalavisen.

lnformant og udån av bilder: Marit Elise Frøshaug, Hønefoss.

August 2008
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Landhandel iNygård.Den gamle stua iNygård iHole ca- I9l3, da Olava og
Thorvald frå Adalen drev butikk her. Bildet er utlånt avThola Ruud,Røyse

Landhandler og skomaker.Abraham Frø5haug (l 8s+1928) lom drev butikk
iNygård fra 1893 tilca.1909-Abraham var gift med Anne lørgine fiå Sløga,

se august måned. Bildet er udånt av Marit Elise Frøshau9,Hønefoss-

Nygård er et lite småbruk som har vært del av en husmannsplass under gården Mo på Røyse. I
1893 kjøpte Abraham Johannessel Frøshaug (1854 1928) plassen Nygård og drev landhandel der

fram til ca. 1909, dvs. i rundt 15 år Abraham hadde også skomakerverksted der han sydde nye sko

og reparerte gamle sko.
Olava Ringerud og Thorvald Solum fra Ådalen kjøpte Nygård i 1912, og stårtet oPp igjen

med landhandelen som var nedlagt i 1909. Men butikken var i drift bare et par å4til1'914.Før
Olava og Thorvald kom til Nygår; hadde de erfaring med butikkdrift fra Ringen i Ådalen, og i pe'

rioden 1909-1912 drev de Renna landhandel. Det forklarer at to av sønnene, August og Martin,
også ble landhandlere, se omtalen av landhandel på Hundstad og på Snadden.

Fnøvsnov - TINoFIANDEL I DRENGESTUBYcNING

Den gamle drengestubygningen på Frøyshov (Frøshaug) har hatt mange funksjoner Her var lens

mannsarrcst i første halvdel av 18O0-tallet, og senere ble bygningen både skolestue og landhandel.

Dagny Hoff fra Konnerud i Drammen, søster av Q:rma Gomnæs (f. 1871) som hadde butikk på

Gomtes (se nedenfor), drev i en årrekke butikk i drengestubygningen før hun reiste til Oslo og

åpnet butikk der. Frøken Johansen var den siste som drev butikken som ble nedlagt i 1927 da fol-
kene på gården trengte bygningen som kårbolig.

September 2008
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SoreexrnN - LANDHANDEL pÅ GomNns

Leikebutikk i bryggerhuset. Bestemor Borghild Mikkelsen med bøtte og langkost hjelper barnebarnet Berit (Gaardhammer)

med å innrede leikebutikk ibryggerhuset iVestjordet l964.Bildet er ltlånt av Anne Marie Frøshalg, Hole.

Landhandelen på Gormes var i drift fra 1924 til 1975, dvs. i over 50 år Emma Gomnæs (1871-

1947) drev butikken fra '1924 tl 1939 daBorghild Mikkelsen (1902 il976) {ra Oslo overtok. Hul
var nesten 70 år da hun rundt 1970 overlot butikken til Anna Hove. Butikken ble nedlagt i 1975

Vanlig åplingstid var fra kl. 8.30 - 16.30, men {or noen kunder passet det best å handle etter
stengetid, så irealiteten var butikken også kveldsåpen. De vanligste varene var fylt opp i sku{fer
på baksida av disken og i lTyller på veggen bak disken. Borghild Mikkelsen hadde ikke kassa-
apparat. Pengene hadde hun derfor i en skuffder kobbermynter, sølvmynter og papirpenger ble lagt
hver for seg.

Mange varer kom i store kolli, f.eks. mjøL L 5u-!LJos sekl<er, brunosr i 4 og 6 kilos firkanter og
gulost kÅ i runde hjul. Det meste var i lø: vekt oglle veid og måJr slrk som f.eks. mjøI, gjær, suk-
ker, gryn, salt sild, sirup, grønnsåpe og parafin. Når kaffekverna ble brukt, lukta det godt i butik
ken. Egg ble kjøpt fra gårdele omkring, men etter hvert kunne varene komme rned Bjørnstad-
bussen {ra Oslo, fra bryggeribilen, mjølkebilen, brødbilen osv
Fortalt av Vesla Fieldstad og Anie Marie Frøshaug, Hole.

Oktober 2008
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HuNlsteo LANDHANDEL pÅ Røvsn

Hundstad ca.l960.Til høyre den gamle hovedbygningen der butlkken holdt tilfra
1850 åra oq till959.Bygningen ble revet i 1980-Huset imidten erforietningsbygget
der Hundstad Landhandel holdt tilfra 1959 199s-Foto:AS No(ønaflrOslo.

40åri egen butikk. fi4agnhild og AndeEWestern ved disken i Hundstad landhandel
ianledning 40 årsjubileet i 1 991 . Selvbetjening bl€ innført på 1970 tallet,men Magn-
hild oq Andets ikte best handlinq over disk. Foto; Egi Torge6en, Ringerikes Blad, I 991 .

På gården Hundstad i den gamle Bønsnesfjerdingen, var dct landhandel i nesten 150 rr, {ra 1850-
tallet til 1995. Butikken ble for det meste drevet av de ulike farnilier på gården. Syverine og Ole
Hundstad drev butikken fra 1919 t;l 7936 da Martin Solum \1,91,4-1999) fra Nygård på Røyse

overtok. I 1951 overtok sønnen på gårdcn, Anders Western, som drev butikken sammen med sin
kone Magnhild (f. Lervold) fra Bøverbru på Vestre Toten. Anders og Magnhild Western tok i 1959
i bruk nytt forretningsbygg med butikk i 1. etasje og privat bolig i 2. etasje. Fra 1960 drev de også

utleie av rundt 200 frysebokscr på 60 og 100 liter
Utkjøring av varer var et viktig tilbud til særlig eldre kunder Bestillingene ble ringt inn, og det

var utkiøring hver tirsdag og fredag. Folk var så takknemlige både for varenc og praten som An
ders tok seg tid til. Da sønnen Rune fikk sertifikat og ville hjelpe faren, var det så vidt han fikk
overta noen kjøreturer, for dette var en jobb Anders likte godt selv.

Vanlig åpningstid var kl. 8.30 - 16.30, lørdager til 13.00. Men åpningstider var tøyelig. "Barc
ring på hvis du trenger noe efter stengetid", var hjqlpsom beskjed til mange kunder

Mot sluttefl av 1970-tallet korn butikk-kjeder med tilbudskampanjer, noe som førte til kroken
på døra for mange trivelige og miljøskapende mann-og-kone-butikker. Og slik gikk det også med
Hundstad Landhardel som ble nedlagt i 199-5.

Informant og utlån av bilder: Rune Western, Røyse, 2007.

November 2008
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Hole samvhkelåg trolig i 1960 åra. En Seke gutt fra iomfruland i
Steinsåsen holder henen. Bildet er utlånt av Karl Dæhli,Røyse.

tlf lt t

Hole Meicri på Røyse var i drift i 57 år,

fra 1871 ril 1928. Hole Sogncselskåp tok
initiativ til Svensrud som "Centrum av

Bygden" ble et flxturlig sted for meieri
med "Forbrugshandel". Sommerer 1871

ble meieriet bygget, bestyrcr og meierske
ble ansatt, og 5. desember 1871 kunne
mcieriet ra imot de første potter med
melk. Fra starten ble ieverandørene på

lagt is- og vedkjøring til meierict. Begge

deler var viktig, isen for å holde melke
varcne friske, veder til koking av ost. I
1903 averteres det i Ringerikes BIad etter
en mann som kan påta seg skjæring og
stabling av "6 a 800 isblokker'.

I 1902 skulle ny meierske tilsettcs,
og da krevdes det "Dygtighet i Smørlav

Horn MuBnr PÅ RØYSE

ning, Nøgleostysting og Pultostysting", og kanskje forteller denne annonsen hvilke oster mcrcnet
da produserte. I 1901 mottol( meieriet 3,13.263 liter melk, i 1921 var det steget til 586.799 liter

All transport loregikk med hester fram ti1 1922. Da kjøpte meierict sin første bil, og som følge

av det begynte Hole Mcieri fra høsten 1922 med eget mclkeutsalg i Hønefoss.
Konkurransen med Flønefoss Meieri tilspissct seg fra 192'1, noe som blc løst i 1927 da Hole og Hø-
nefoss Meierier ble slått sammen. Av utstyret son omtalcs i 1927 ser vi at rneieriet blant annet har
lagct mysost og pultost.

Fne usrBnr ll sIMVIRKELAG
I januar 1928 blc Hole Samvirkelag stiftet, og 1. mai 1928 åpnet Hole Sanvirkclag butikk i rnei

eri-lokalene i Svensrud. Samtidig har Ringerikes Blad følgende annonse:

VARERUTE KJøRES RUNDT RøYSETANGEN HVER TIRSDAG,
VIK'SUNDVOLLEN"STEINSFJERDINGEN HYER FREDAG.

BESTILLVARENE G{IRNE DAGEN FøR.

Året ettcr kan Ringerikes Blad referere fra avholdt årsmøte at medlemstallet er 128, og at over-

skuddet er tilfredsstillendc. Samvirkelaget i Svensrud, senerc kalt Ringerike S lag og COOP Ring
erike, blc ncdlagt 18. mai 1988.

Desember 2008
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SoruHØcle INNx;ør,srec

Folk på Sollihøgda fikk ikke sin egen landhandel så tidlig som andre steder i Hole. Men de var
kreative og etablerte i stedet sitt eget innkløpslag.

Sollihøgda innkjøpslag kjøpte større varepartier fra Norges kooperative landsforening. Varene
ble så solgt videre i smått til medlemmene i innkjøpslaget.

En protokoll for Sollihøgda innkløpslag er bevart for perioden januar 1915 til mars 1917. Proto-
kollen forteller om innkjøp av f.eks. columbus parafintønfler (155 kg), sukker, margarin, sinkbøt
ter, sko og støvler Enkeltkjøp er f.eks. damestøvler og et krumkakeiern til kr 2,12.

Første halvår i 1915 ble det solgt for k 3.574,05, første halvår i 1916 ble det solgt for kr 4.167,09,
og andre halvår i 1916 er tilsvarende sum kr. 3559,08. I 1917 avsluttes regnskapet 2. april, og det
er de tre første månedene solgt for kr 993,14.

Protokollen har mange blanke sider, så kanskle ilnkjøpslaget bare eksisterte i denne perioden,
dvs. i knapt 2 % år, fra 1975 april1977.

Navn på medlemmer ifølge protokollen (ordnet alfabetisk). Tallet i parentes er summen den enkelte
kjøpte for i 1915, her oppgin i hele kroner:
Olaf Albertsen (542 kr). Johan Borgersen, bare 2. halvår (79 kr). B. Eidal, Toresplassen (437 kr).
Gunerius Fiulsrud (568 kr). Bernan Haugen (351 kr). Emil Lybæk (253 kr). Karl Løbben (1.325 kr).
Ole Løbben (1.350 kr). Odd Meidel (94 kr). Anton Skaret (599 kr). Hans Skaret (508 kr). Jørgen
Vepsrud (435 kr). Nils Vepsrud (564 kr).
Regnskapet er revidert 29.12.1915 av Hans Skaret og Karl Løbben.

ENDELIG BUTIKK
På 1920 tallet kom det endelig butikk på Sollihøgda, men da på Bærums side av herredsgrensa. Bu-
tikken lå på oversida av veien, rett før bensinstasjonen for den som kom fra Hole. Butikken var i
privat eie bortsett fra noen år etter krigen da butikken ble drevet av Vestre Bærum Samvirkelag.
Rundt 1980 var det slutt for denne butikken også, og huset der butikken holdt til er borte i dag.
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