
SlaktehuSet ble oppført i 1947 (80 kvm). Det inneholdt 
rom for slakting og hengehall. I kjelleren var det saltekjeller 
for skinn og gjødselkjeller. I en sidebygning var det garasje 
(tidligere stall) og senere også kjøkken for reve- og minkmat. 
I 1958-59 fikk slaktehuset et tilbygg med ny hengehall som 
gjorde det mulig å rygge lastebil inn. I 1973 ble det nok en ut-
videlse da det ble bygget et tilbygg med kjølerom og kontorer 
på 85 kvm. I en tid etter at slaktingen opphørte i 1984 ble det 
drevet forretninger i denne nye delen. 
 tekst: Svein-erik bergsholm/Foto: Privat

Slaktehus på «Fagerlund» 

På dette fotografiet ligger  hvalkokeri «Pelagos» og tankbå-
ten «Pontos» i sommeropplag ved Gåsøkalven utenfor  
Melsomvik. Denne gamle marinebase var det faste opplags-
stedet for denne ekspedisjonen. Bildet er tatt av firma  
Harstad i 1949 og tilhører bildesamlingen til dagens artikkel-
forfatter Svein-Erik Bergsholm.

  tekst: Svein-erik bergsholm 
 Foto: Fotograf harstad

Opplag

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

På venStre side i dagens Losgata ser vi 
forretningen til Bruserød, tidligere Albert 
Stensrud. Senere eiere var bl.a. Sundal 
(1953-56) og Numme som eide den da den 
brant i 1965 og ble erstattet av den vi ser  
på bildet fra 2017.  Bak flaggstangen ses 
Gundersens, senere Barstads butikk.  
I hjørnegården på venstre side vis a vis  
Gundersen, lå Thorvald Paulsens butikk, 
senere Stokke Kjøttforretnings filial. Mel-
somvik torv hadde altså tre landhandlerier 
(kolonialbutikker) og kjøttforretning i  
tidligere tider. I dag er det ingen forretnin-
ger på stedet. Men Melsomvik lever i beste 

velgående! (Og jentene i Vika er vel fortsatt 
som de var tidligere? Meget attraktive for 
guttene på strekningen fra Fevang og helt 
ned til Melsom!)

 Foto før: Carl normann 
 Foto nå og tekst: Svein-erik bergsholm

Melsomvik torv 1924Før og nå

1971: Stokke Kjøttforretning 1971. alle foto: privat

Svein-erik BergSholm
redaksjonen@sb.no

Da hadde det vært slakteri, pølsemakeri 
og kjøttforretning på dette stedet siden 
1924.

kjøttforretning i «Solheim» 
Snekker Hans Larsen fra Skarpeborge 
kjøpte tomta av Julie Gjein, enken etter 
Mathias Gjein, 11. desember 1900 for kr. 
468,75, men bygde huset først noen år 
senere, i 1905. 

Men familien Larsen ble ikke boende 
lenge på Jevnaker før de flyttet til går-
den på Skarpeborge for å overta farsgår-
den til Hans. For allerede i mai 1907 ble 
eiendommen solgt til kaptein Anton Pe-

dersen som var gift med Marie, søsteren 
til Hans Larsen.

I 1921 solgte Pedersen til skredderne 
Gunnar Haugestøyl og Oldemar Kop-
stad som eide det til slutten av 1924 da 
slakter Leonard Gogstad fra Larvik kjøp-
te eiendommen. 

Han døde allerede 36 år gammel høs-
ten 1936 og i februar 1937 solgte enken 
Maren til svogeren Ludvig Nielsen i Lar-
vik. Håkon og Ester Eftedal drev fram til 
høsten 1940 da Martin Bergsholm leide 
forretningen av Ludvig Nielsen. 

Martins sønn, Svein, kjøpte så eien-
dommen av Ludvig Nielsen 11. august 
1947. Det ble bygget nytt pølsemakeri 
med kjølerom i 1966-67. Inntil da var 
pølsemakeriet og røykeovnen i kjelleren 

under bolighuset. 
I sidebygningen som sto der det  

tidligere slakteriet lå, var det fryseri, 
kjølerom, oppdelingsrom/pakkerom og 
garasjer. 

Senhøstes 1950 ble fryseridelen (fry-
serihus med frysemaskin) satt opp. Det 
ble leid ut frysebokser. (Det var ikke 
vanlig at folk hadde hjemmefryser på 
denne tiden.) I annen etasje var det  
lager og spiserom.  

Familien Svein Bergsholm flyttet inn 
etter en større ombygging av huset høs-
ten 1948. 

4. september 1954 søkte Svein Bergs-
holm Jevnaker bygningsråd om å få byg-
ge på sin kjøttforretning. (Dette var det 
siste møtet i dette bygningsrådet. Jevn-

Stokke Kjøttforretning  
ble nedlagt 22.12.1984. 
Innehaver Svein Bergs-
holm døde 8. mars 1984, 
og forretningen ble drevet 
fram til jul ved sønnen Pål 
og enken Bodil. 

Stokke Kjøttforretning 
lokalhistorie

pølsemaker: Stokke Kjøttforretnings 
pølsemaker Pål Bergsholm.

driver: Stokke Kjøttforretning ble drevet av 
Svein Ollestad Bergsholm fra 1947.

aker bygningskommune ble oppløst 16. no-
vember s. å. , og virksomheten ble overført 
til Stokke kommune.) Kjøttforretningen ble 
fullstendig ombygget og framsto da som en 
meget moderne forretning.

Boligdelen gjennomgikk en omfattende 
restaurering 1971-72.

Bodil Bergsholm solgte eiendommen i 
1987 til Knut Stein og flyttet derfra i 1990. 

Filialer på Sørby og i Melsomvik
Allerede kort tid etter at Svein Bergsholm 
hadde overtatt kjøttforretningen, åpnet han 
filial på Sørby (1945). Han leide et lite lokale 
i en sidebygning til Arnt Bøes landhandel. 
Åpningstiden var noen timer lørdag formid-
dag (9-12). Denne filialen eksisterte ikke i så 
mange år. 

Det gjorde derimot filialen i Melsomvik 
som ble opprettet i januar 1952 og som besto 
fram til sommeren 1984. 

Denne ble fram til 1976 drevet av Marga-
reth Bøe, i hennes og mannen Johns hus på 
hjørnet av Skippergata og Losgata. Signe 
«Tulli» Aas arbeidet også her i mange år fra 
ca. 1965. Sonja Myhre arbeidet sammen 
med henne fra 1976 (etter at Margareth ga 
seg) og fram til forretningen opphørte som-
meren 1984. Melsomvik-filialen holdt 
stengt på mandager.
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