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Slitu-områdets handelssteder 

de siste 120 år! 

Av Thor Nilsen 

Haakon-redaksjonen har spurt 

om jeg kan skrive litt om handels

virksomheten på Slitu gjennom 

årene. Dette er et puslespill å 

sette sammen, slik at jeg må ta et 

forbehold om korrekt rekkefølge på 

drivere og årstall. I denne omgang 

tar jeg utgangspunkt i to steder, 

Nordbygården (Slitugården) ved Slitu 

stasjon og Togrind, som ligger ca. 200 

meter fra Slitu-blokka. (Begge hus er 

borte.) 

Slitugården 
ble bygget ferdig i 1915 av Ludvig Lund 

på Sletner Bygget var fra først av tenkt å 

fungere som hotell, i forbindelse med 

Slitu stasjon. Gården ble bestående 

av melkemottak, kafe, bakeri, butikk! 

landhandleri, postkontor og åtte leiligheter 

I bakgården hadde Eidsberg 

fattigstyre lager av likkister for folk som 

ikke hadde midler til egen kiste. Dette 

var et yndet sted for barn/ungdom 

å leke «død eller levnende». Det var 

utedo så lenge gården var i drift 

Når det gjelder melkemottak, var det 

stor trafikk fra hele Trøgstad-området. 

Mange bønder leverte melken her for 

transport til Oslo. 

Slitu Handelsforening 

Vi ser at Ludvik Lund annonserer etter 

drivere av butikk 14.10.19 I 5 og første 

kjøpmann var Jul Krosby Etter ham kom 

Sten & Co. frem til 1923, da J. Grønnerud 

tar over. 
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Andelsbrev i Slitu Handelsforening 

Bildet utlånt av )ul Aage Krosby 

Like før krigen tar brødrene )aaval/ over. I 

realiteten er det Steinar ]aavall som er 

driver i Slitugården, mens bror Erling 

drev Øyerud Landhandleri. 

Erik Smestad tok over i 1954 og drev 

butikken her frem til rundt 1960. Da var 

nok kundegrunnlaget helt borte. 

]eg kan ikke finne annet enn at 

butikken ikke hadde navnet Slitu Land

handleri, men Slitu Handelsforening, 

samt navnene på de som driftet 

butikken. Dette passet også med at 

Slitu Landhandleri ble anlagt i 1930 

lenger opp i gata. 
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Slitugården (Nordbygården) i 1917, sett fra jernbanen. Foto: Carl Normann, Hamar 

Postkort utlånt av )ul Aage Krosby. 

Kafe, bakeri, mode- og 

manufakturforretning 

Sina Arnesen var den første som drev 

kafeen. Mot slutten av driftstiden ble 

bakeriet driftet av baker Liland. 

Slitu mode- og manufaktu1jorretning 

ble ivrig driftet av Lovise Østreng (se 

annonse) Det er også signaler på at 

hun drev bakeriet/kafeen i en periode. 

Bensinsalg 

Rundt 1925 bygde Esso en håndpumpe

stasjon tvers over veien for Slitugården. 

Jens Nygård var konkurrent og bodde i 

Slitugården. Han solgte russisk bensin. 

Denne ble solgt på 16-liters-kanner 

og var alltid billigere enn Esso sin 

pumpepris. 

På andre siden av veien lå det en flott 

have med epletrær og andre frukttrær. 

Disse stammet nok fra en tidligere 

husmannsplass på Nordby gård. 
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Post 

Slitu stasjon hadde postutlevering 

fra jernbanen ble åpnet i 1882. I 

1915 flyttet posten inn i Slitugården. 

Foran Slitugården ett eller to år før krigen. Disse 

er på besøk i første rekke fra venstre: Ingeborg 

Skalberg, Marion S(ealberg, Josef Skalberg 

og Rolf Bergraf Bakre rekke: Bertha Bergraf, 

Hjørdis Johansen og Erling Johansen 

Foto utlånt av Erling Bamsrud. 



sru.d. 

Poststyrere var: Stasjonsmester S. Aarsland, 

Anna Rokstad, Ragnnild Olsen Furu/i, I. 
Skalle&erg og Helga Tnoresen, eller frøken 
Thoresen som hun ønsket å bli kalt. 

Postkontoret i Slitugården holdt 
åpent frem til 1960. Da ble det 
sammenslått med brevhuset på Togrind 
og alt ble flyttet til Slitu-blokka. 

Det kan nevnes som en kuriositet at i 
1915 var lønna 650 kroner året. 

Avvikling 

De siste som bodde i Slitugården 
var Ingvald Kjeserud og Kristian Vrangen. 

Gården ble revet rundt 1980. 

Togrind landhandleri 

( 1898-1930) 

Forretningsgården ble oppført i 1898 av 
Kristian Arendt under firma navn Togrind 
Landhandleri. Mellom 1898 og 1930 
var det mange som driftet butikken. 
Noen gikk det bra for, mens andre gikk 
konkurs. 

Fra 1898-1903 ble den driftet av 
C. Arent & Co. Handelsreisende
Martiniussen fra Tomter kjøpte Togrind
i 1903 for kr I 0 000. Han leide bort til
andre i en periode, men drev selv i
1908-1911. ]onn Olsen kjøpte da stedet
og driftet frem til 1915.
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Em.il Severiu Haunn.. 

Innregistrering i Handelsregisteret i 1897.
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Bror. Humbars 

Reklame for Brødrene Humborstad. 

for en lcvik 
og sterk gu r, helst med lidt øvelse 
ved disken, og med god haam.fakrjfr, 
er plads ledig ho 

B. Marthiniussen,
·r�g· ·n · Slitu.

Ledig jobb for diskenspringer! 

Undert,gnede upner pu 

pr. Slitu 
den 10. okt�,er en velusorltret Mode- & M.1nul1kto.rlorretnmg, der an 
befales poblikuru paa det bedsle tU dagens billigste priser, 

O. Skousgaarc:l.

Vi finner også en motebutikk på Togrind i 1919.

Herfra finner vi en periode med kjøp 
og salg, samt en god del konkurser. 
Man sa i den tiden at det holdt med sju 
husstander for å ha driftsgrunnlag for 
en butikk! Mye tyder på at det var vel 
optimistisk. 

I perioden fra 1915 til 1930 finner vi 
følgende: Brødrene Hum&orstad, Gustav 

Gotte&erg, Jonan K. Høie, H.A. Faale (det var 
to søstre). Per Haneren, ]onan Trygg & Co. 

Togrind. Bildet er utlånt av Erling Bamsrud. 
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Slitu Landhandleri, Togrind Bildet fra «Det norske næringsliv Østfold fylkesleksifwn >>

Slitu Landhandleri 

Først da Helga og Peder Kollerud tok over i 

1930, ble det trygg drift i mange år. De 

ga bedriften navnet Slitu landhandleri. 

Helga leide bort butikken til Kåre og 

Bjarne Bamsrud fra 31.08.1946. Etter en 

kort periode med Hans Evenrud, tok Per 

Musum over i 1954. Han avsluttet tiden 

med landhandleri på Togrind i 1957 og 

tok over Øyerud Landhandleri. I tillegg 

ble det åpnet ny butikk i den nye store 

Trollerud-blokka som sto klar i 1957. 

Annonser for Slitu mode- og manufaktu,jorretning 
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Likevel var det fortsatt handel på 

Togrind Wecy-Santos tok over og drev 

med salg av automater etc. i en lang 

periode. Nevnes må også at det var 

Bildet er fra rundt 1955. Safe fra venstre Kl.evnens 

Harmancinski og Per Musum. Foran står Jorun 

Garseg, Dagny Musum og Karen Bamsrud. 

Foto utlånt av Erling Bamsrud. 



leiligheter både i første og andre etasje. 

Mange fra Slitu har hatt sin oppvekst 

her. 

Brevhus og melkemottak 
Togrind var brevhus og nyttet først 

kassasjonsstempel nr 155. Fra 1935 fikk 

de «kronet posthorn (se bilde). 

Brevhusstyrere var: Hanna Faale 1929-

1931, Helga Kollerud 1931-1954 og Per 

Musum fra I .mai 1954 og frem til det ble 

lagt ned i 1960! 

I tillegg fungerte Torgrind som 

melkemottak. I kjelleren var det store 

kummer til oppbevaring av melka. 

Opphør 
Togrind ble solgt til Hans Trollerud, Slitu 

og ble etter hvert revet. 

Kilder 
Takk til Øivind Larsen, samt Elisabeth og 

Reidar Haug for opplysninger, i tillegg 

er det brukt info fra diverse offentlige 

registrre. 

Tro/lerudgården 

sett fra fylkesveien 

mot Slitukrysset 

Foto utlånt fra 

Indre Smaalenenes Avis 
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Annonse for Sten & Co. 
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Stempler fra Togrind og Slitu. 
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