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«Bakke», Storgata 13, i Stokke

Bjørg Grønnerud
og Svein-Erik Bergsholm

1962: Konditoriet «Bakke» i Storgata i 1962.

redaksjonen@sb.no

D

e mest nostalgiske av oss tenker med vemod på noen av
sentrumshusene som forsvant, alle har en historie.
En av dem fortjener litt ekstra oppmerksomhet - gården «Bakke» i Storgata 13. Man kunne ikke unngå å legge
merke til den høyreiste bygningen, en
av Stokkes eldste.
Nå er den jevnet med jorda. Med
dagens maskiner var det fort gjort. Vips,
så var den vekk, som en hvilken som
helst gammel gård. Den har betydd noe
helt spesielt for mange av Stokkes innbyggere.

MS Jarita
Bildet viser M/S Jarita i 1961 utenfor Bremen. Skipet var
på 13 067 tdw og gjorde 15 knop. Skipet ble bygd på Kieler
Hoowaldswerke AG i 1961. Utrustet som bil- / bulkbåt og gikk
i fart med VW fra Tyskland til USA og korn etc. tilbake til Europa. I 1967 ombygget til bil/bulk med sideporter og løse
ramper. Solgt til Ugland Management i 1967 og omdøpt til MS
Saab. 1972, solgt til Yick Fung Shipping, Hong Kong og omdøpt til MS Barents. 1986, ankom Bangkok for hugging.Med
om bord på skipet var bl. a. stuert Ove Rosenlund fra Sandefjord og kokk Olav Moen fra Hvarnes.

Tekst og foto: Olav Moen

Populær møteplass

I mange år møttes veldig mange regelmessig i kafeen til foreningsmøter om
kveldene. Så å si alle bygdas foreninger

Saker og ting som
setter minnene i sving

Det var ingen sjømenn
som ikke handlet gaver til
de der hjemme under
opphold i fremmede havner. I Singapore var kamfertrekister favoritten. En
kinesisk
handelsmann
hadde spesialisert seg på
denne handelen med norske sjøfolk. Og han levde
godt. I Yokohama hadde
Sugimoto San i firmaet
ACME Trading spesialisert
seg på kaffe-, te- og middagsserviser. Han sørget for godt innpakkede forsendelser
av slike varer som postpakker via Sibir til Norge. Den avbildede japanske damevesken er tatt med hjem av en avmønstret sjømann til Margareth Bergan i Sandefjord og det er
Bjørg Bergan som i dag har den i sin vesle minnekiste.

Tekst: Harald Fevang/Foto: Svein Olav Løberg

Også vi som fortsatt
har idyllen fra
1960-70-80-tallet
og før i friskt minne
- og som savner
den litt - ser klart
at utviklingen stort
sett har vært til
det bedre.

Foreningene
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Kafeen var en populær møteplass for
alle aldersgrupper. Flere vil jeg betegne
som «kunder i særklasse», som jeg minnes ekstra godt. Mange kom daglig for å
nyte sin formiddagskaffe og en eller
flere aviser.
Det var pensjonister, kunstnere,
arbeidsfolk fra bedrifter og det var bussjåfører. Enten med medbrakt matpakke
eller de lot seg friste av delikatesser i disken. Mange tok en kort kaffepause mens
de ventet på buss eller drosje.
Her møttes ungdom etter skoletid og
om kvelden. Stevnemøter med kjæresten var vanlig.
Praten gikk livlig, de diskuterte, spilte
yndlingsplatene på jukeboksen, - og
noen satt i fred og ro og leste. Kort sagt:
De hygget seg sammen.
Lørdag formiddag var det ekstra fullt i
kafeen. På fridagen kom mange faste
gjester, kameratgjenger, blant andre
Stokkes fotballgutter.
Alle var innom her en eller annen
gang. På vei hjem fra jobb stakk de innom etter avis eller brød og parkerte rett
utenfor døra.
Det gikk alltid greit. Kanskje ble de
også fristet til å overraske familien med
noe lekkert fra kakedisken. Hvis noen
trengte en gave, var det her de fant det
største utvalget i konfekt. Til selskaper
og sammenkomster av alle slag bestilte
de lekre kaker.
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1970: Grønneruds populære butikk og konditori i Storgata i Stokke i 1970. 
hadde møtene sine her, lenge før vår tid.
De jeg husker er; Grunneierlaget, Travforeningen, Jeger & Fisk, Rotary, Inner
Wheel og Bridgeklubben. Sistnevnte
hadde faste møtekvelder, og spillerne
ved hvert bord varslet i tur og orden
med en ringeklokke når de ville ha kaffe
servert.
Det var trivelig med møtekveldene i
kafeen, jeg fikk en unik sjanse til å bli
kjent med folk i bygda.

Husets historie
Bakermester Hans Hansen kom flyttende fra Borre i 1895. Han var den første
som slo seg ned som baker på Jevnaker,
som Stokke (sentrum) het den gang.
Han leide først bakeri i eiendommen
«Lie», Storgata 9.
Her drev Gabriel Haugerud landhandel, senere flere andre. Hans Hansen begynte å bake i kjelleren hvor det var bakerovn som i de fleste kjellere på den tida.
Hans drøm var å bli i stand til å bygge sin
egen gård.
Bakervarene hans ble godt mottatt, og

allerede i 1897-98 var han klar til å bygge
sin egen gård «Bakke» i Storgata 13.
Tomten kjøpte han av smed Karl Ambjørnsen. Huset han bygde var stort etter datidas forhold.
Det var Stokkes nest største bygning
etter kommunehuset «Vold» med sine
tre etasjer. I første etasje innredet
han en liten leilighet til seg og familien
og et bakeriutsalg. Hansen var ikke
bare en dyktig baker, men også
forretningsmann. Han trengte inntekter
og innredet annen og tredje etasje til
utleie.
Bakeriet var selvfølgelig i kjelleren, og
det var etter datidas målestokk et middels stort og moderne bakeri med vedfyrte ovner og minimalt med maskiner.
Ved og vann måtte bæres inn, midt på
gårdsplassen var en brønn.
Det meste av arbeidet ble utført for
hånd, den gang bakeryrket virkelig var
et håndverk.
Hansen bygde også et ganske stort uthus; to etasjer med utedo, stall, grisehus
og lager til mel og andre råvarer i første

Foto: Bjørg Grønnerud

etasje, og hønsehus med hønsestige og
lager til emballasje m.m. i annen etasje.
Han måtte være selvforsynt med egg til
kakene, smult til smultringene og transport av bakervarer med hest. Frukttrær
og bærbusker i hagen ga også nyttige råvarer.
Han arbeidet først alene, men måtte
snart ansette bakere. Det ble installert
strøm i bakeriet, og i løpet av 27 år la han
et solid grunnlag for bedriften.
I 1922 overlot baker Hansen bedriften
til sin svigersønn Mikael Haakonsen
som drev i kompaniskap med to av bakerne, Harald Korterød og Lars Bergan.
Haakonsen var ikke baker, så han var avhengig av å ha fagfolk i bakeriet.
Det viste seg å være en heldig kombinasjon, fagfolkene sørget for gode
bakervarer og Haakonsen for forretningsdriften. Haakonsen var utdannet
agronom fra landbruksskolen på Fossnes.
Han var en dyktig forretningsmann,
en fargerik og omgjengelig person,
og hans service som brødkjører gikk

2012: Bygningene «Fagerly» og «Bakke» slik de var før riving i 2012.

det gjetord om. Han var også forsikringsagent, noe han fortsatte med på eldre dager.

Nye drivere og ny gate!
Eiendommen ble i 1954 overtatt av konditormester Leif Holter og kona Ellen. De pusset opp og moderniserte huset, blant annet
med å bytte ut de opprinnelige vinduene.
De drev bedriften i ni år. men måtte gi seg av
helsemessige årsaker.
31. desember 1962 kom Per Grønnerud
med familie flyttende og overtok huset med
bakeri og butikk.
I begynnelsen fortsatte driften i Holters
fotspor, men etter hvert ble maskinparken
og ovnskapasiteten i bakeriet utvidet betraktelig. Omsetningen steg fra år til år. På
slutten av 1960-tallet bygde vi om og moderniserte butikken, fjernet en vegg og fikk
større lokale.
Den største forandringen i vår tid skjedde
i 1984 da vi bygde på 50 kvadratmeter i tre
etasjer., fra kjeller til loft, og resultatet ble
meget vellykket.
Byggmester Harald Vinnelrød gjorde en
fantastisk god jobb. Han la sin ære i å lage alt

Foto: Svein-Erik Bergsholm

stilmessig korrekt, bare grunnmuren viste
hvor påbygget var.
Og nå er alt en saga blott. «Bakke» og
naboeiendommen «Fagerly», Storgata 11,
som ble bygget av skomakermester Gustav
Guttormsen, ble revet våren 2014.
Storgata har allerede endret navn til
Frederik Stangs gate, etter mannen som var
født i Stokke og som ble landets første
statsminister. Da ligger gata i Sandefjord
kommune.
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