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ÅNEBY PÅ SLUTTEN AV 50-TALLET
 
Dette flyfotoet er tatt fra sørøst. Det grå huset midt på bildet i forgrunnen 
er Willy Aanebys butikk og bolig. Nord for disse ligger gartneriet, og videre 
mot nord ser vi taket på Samvirkelaget.

Det gule huset på den andre sida av Hadelandsveien er Åneby dagligvare. 
Nord for denne ligger småbruket Myrvoll. Øverst oppe, midt på bildet lå 
gården Søndre Bliksrud. Husene her ble revet i 1925, og eiendommen ble 
parsellert ut. Søndre Bliksrud gikk helt ned til og med Åneby dagligvare.  
I dag ligger boligfeltet Grindbråtan øverst oppe på Søndre Bliksrud.

Bildet er utlånt av Harald Aaneby.

JANUAR 2022



WILLY AANEBY I 1964 henta Emil Vinsrud  
(til venstre) (fra Vinsrud ovafor 
Berg) sement med hest og kjerre  
hos Willy. Han står og prater med 
Nordahl Aaneby (far til Willy). 

Willy Aaneby (1914-2000) 
og Ingrid Aaneby født Berg 
(1911-1977) inne i butikken. 

Willy Aaneby startet forretningsdrift i juli  
1940 i garasjen på farens eiendom ved Hade-
landsveien. Etter hvert ble det satt opp ei bu 
i Stasjonsveien med sykkelforretning. I 1949 
ble butikken i Rulseveien bygd og vareutvalget 
betydelig utvidet. Fram til 1955 var bygget i én 
etasje med leilighet og forretning på samme 
plan. Da ble det bygd på en etasje til, og 
butikkarealet utvidet til å omfatte nesten  
hele 1. etasje. Bygget er ikke endret siden. 

Fram til 1949 var salg og reparasjoner av sykler 
viktigst. Syklene ble reparert i kjelleren, og 
der skar han også glass. Fra 1949 ble det mer 
bygging i Hakadal, og forretningen leverte 
byggevarer til hele dalen. Varene ble levert med 
en Volvo lastebil 1937 modell, som gikk nesten 
døgnet rundt. Willy kunne skaffe det meste. 
Bestilte varer fra byen ble levert med toget, og 
Willy henta det på pakkhuset på Åneby stasjon. 

Fra 1955 kunne kundene kjøpe alt mulig  
bortsett fra mat i butikken; ukeblader,  
tipping, fiskekroker, maling, såpe, lyspærer, 
verktøy m.m. 

På 50-, 60- og 70-tallet var butikken et 
samlingspunkt for en del aktiviteter:  
Påmelding til Åneby-mesterskapet, utlån av 
nøkler til bedehuset, basarbøker for diverse 
utlodninger, mottak av sko til skomaker 
Bækkelund på Løvstad og mye annet. I 
verkstedet i kjelleren fikk bønder og andre 
ofte hjelp til reparasjoner. I 50-åra da få hadde 
telefon, var butikken også en telefonkiosk. 

Ingrid og Willy Aaneby drev butikken fram  
til 1. januar 1978 under navnet ”Willy Aaneby”. 
Da overtok Britt Teigland og endret navnet 
til ”Willy Aanebys eftf.”. Etter henne har flere 
forsøkt å drive. Nå er butikken nedlagt.  

Bildene er utlånt av Harald Aaneby.

FEBRUAR 2022 



ÅNEBY GARTNERI
Reidar Olafsen, f. 1920, kom som ung mann 
til Hakadal fra Eidsvoll. Han fikk jobb som 
røkter på Aas, og der traff han Reidun, som 
ble kona hans. Reidun var født og oppvokst 
på Kappelsrud. Reidar fikk jobb og bodde 
på Kirkerud. I 1946 fikk han kjøpt eiendom-
men på Åneby som skulle bli gartneritomta. 
Eiendommen besto av hus fra ca. 1915 og var 
på 10 mål. Gartneriet ble gradvis opparbeidet, 
samtidig arbeidet Reidar på snekkerverkstedet 
og kjørte fiskebilen for Åneby Fiskemat. De 
bodde i huset, og drivhusene ble kjøp av Glitre, 
revet ned der og satt opp igjen på Åneby. 

Reidar og Reidun drev helårsdrift. De tok 
kurs i blomsterbinding, og i sesongen dyrket 
de egne blomster utendørs som de buntet 
i buketter og solgte. De to døtrene hjalp til 
med luking o.l. I flere år hadde de også en 
blomsterkassebil som de kjørte til Nittedal 
stasjon der en dame sto for salg. Blomster- 
bilen ble senere byttet med en gammel  
sykebil og deretter en pick-up VW.

Tomta var regulert til offentlig formål.  
Det var ikke mulig å bygge nye boliger  
da behovet meldte seg for barna.

Det ble etter hvert slitsomt å drive gartneriet 
og bo på samme sted. Det var henvendelser 
til alle døgnets tider. Høytider og høy- 
sesongene ble spesielt slitsomme. I 1970 
flyttet de til Sørum, og gartneriet ble for-
paktet bort. Reidar fikk jobb i Norsk Frø. 
Etter hvert ble eiendommen solgt til Norsk 
Frø, som solgte den til Jan Erik Sæhli i 1980. 
Sæhli hadde leiet siden 1977. Reidar døde  
98 år gammel, Reidun ble 91.

Familien Sæhli drev gartneriet fra 1977 til 
2003 under navnet Nittedal Hagesenter.  
Da ble eiendommen solgt, gartneriet nedlagt 
og familien fortsatte med blomsterbutikk, 
Nittedal Blomster, i lokaler rett over riks- 
veien, frem til 2013. 

Bildet er utlånt av Toril Due-Sørensen.

Reidar Olafsen ordner blomster i drivhuset.

MARS 2022 



LANDHANDLEREN I TREBYEN

Da Hakadal Sparebank gikk konkurs i 1930, kjøpte Thekla 
og Olaf Næsguthe «bankgården», den store bygningen 
ved Hadelandsveien i Trebyen. Næsguthe hadde drevet 
butikk på Åneby siden 1922, og i Trebyen etablerte de et 
gammeldags landhandleri. Thekla Næsguthe bygde opp 
butikken, men overlot snart til en av de ansattte, Astrid 
Olstad, å være butikksjef. (Mer om Astrid Olstad  
i kalenderen for april 2017.) 

Butikken inneholdt det aller meste, ikke bare mat og andre 
dagligvarer som i dagens mer spesialiserte matbutikker. 
Her var det synåler, spiker, barnetøy, økseskaft, steintøy, 
ferskmat, frukt og hermetikk. Stort sett kunne man finne 
det man trengte. 

Det var langt mer slitsomt å arbeide i en butikk den 
gang enn det er i dag. I butikken kunne det være kaldt 
om vinteren, når døra gikk opp og igjen, og glohett om 
sommeren fordi det ikke var solskjerming foran vinduene. 

Når det ble for ille de kaldeste vinterdagene, måtte 
butikkdamene ofte kle på seg flere ulljakker og tykke sko.  
Kundene kom med sparkstøtting eller sykkel for å handle. 
Varene fikk de med seg i en pappeske på sparken eller i 
sykkelvesker. I butikken møttes kjente, og det var alltid tid 
til en prat. Til tider kunne det bli riktig livlig da enkelte av 
kundene var kjent for å være gode til å fortelle skrøner.  

Familien Næsguthe drev butikken i Trebyen helt til  
den ble nedlagt i 1978. 

Etter skiftet etter foreldrene, eide dattera Gerd (gift Hoel), 
butikken, mens broen Olav ble butikksjef. Gerd Hoel drev 
butikken på Åneby sammen med mora så lenge hun var 
aktivt med, og kom først inn i driften av butikken i Trebyen  
i avviklingsfasen.

Olav Næsguthe og hans familie drev så dagligvare-
forretningen på Åneby. Inntil 1975 lå den i lokalene der  
det nå er Optisk forretning. Så ble den flyttet til bygget  
der Meny ligger i dag. 

Nye eiere overtok driften av dagligvarebutikken  
på Åneby i 2019. 

Kilde: Anne Hval Jensen, Døli/Løstad gjennom tidene, Erik Næsguthe.

Thekla Næsguthes kolonial i Bankgården. Butikkdamer og to kunder: Astrid Olstad, Trygve Tøien, Sigrid Nøkleby,  
Arvid Bliksrud og Rakel Johansen. Bildet er fra 1950-åra. 



Fra Nittedal stasjon og ned til Rotnes var det på 1920- og 1930-tallet seks, 
syv landhandlerier. Øverst drev Nora Ruud og Olaf Myhrer, deretter 
nedover i tur og orden; Th. Hexeberg, Alfred Lund, Georg Bjertnes, 
Anderson på Hjørne og Myhrer på Nedre Bjertnes.

Sara og Thorleif Hexeberg startet kolonialforretning på Granum, Tårnhuset 
(dagens Myhre lås) i 1922. Thorleif døde i 1924 og Sara fortsatte driften av 
butikken. I 1935 kjøpte hun butikken til Nora Ruud, bygget på oversiden 
av jernbaneundergangen og flyttet butikken dit. I 1956 overtok eldste sønn 
Odd driften. Han drev slakteri nede på Utsikten, nabotomten til Rotnes 
skole. På begynnelsen av 1960-tallet utvidet han butikken og var tidlig ute 
med å legge om til selvbetjening. I forbindelse med utvidelsen ble det plass 
til eget pølsemakeri og en egen kjøttbutikk. Etter flere ombygginger og 
utvidelser drev familien Hexeberg kolonialbutikk til utpå 80-tallet. I dag 
driver Bunnpris kolonialbutikk i disse lokalene.

Bildet er utlånt av Lars Even Hobber.

NITTEDAL STASJON 

APRIL 2022



Halvveis opp Stasjonsveien, der Nybrent 
ligger i dag, startet Alma Myhrer kolonial-
forretning i 1921.  Alma Myhrer flyttet  
sin kolonialforretning herfra og opp til 
Nittedal stasjon.

ERIKSENS KOLONIAL

I ca. 1930 var innehaveren Gudrun Lund. På slutten av 
30-tallet kjøpte Johan Eriksen forretningen. Han drev  
den videre fram til slutten av 50-tallet. Johan Eriksen  
med familie bodde i første etasje. Familien Tveten,  
som eide bygget, bodde i andre etasje. Inngangen til 
forretningen var døren hvor melkespannet står utenfor. 
Johan Eriksen står bak bilen, og Gunnar Tveten ved 
hushjørnet.

Senere overtok Ole Brente lokalene og etablerte sin 
elektriske forretning, Brente, og denne drev hans  
sønner frem til 2015. 

Interiørbildet viser Johan Eriksen som ekspederer to 
kunder, Sofie Nygård (med ryggen til) og Lise Johansen 
(bak).

Vareutvalget var begrenset, men likevel allsidig slik det ofte  
var i gamle landhandlerier. Det fortelles at kjøtt kunne bli 
kjøpt inn direkte fra gårdene omkring. Da kunne den gamle 
DKW stasjonsvognen, som butikken disponerte, bli for 
liten dersom okseslaktet var stort. Utenfor bildet, på høyre 
side, hang det en sveivetelefon som kundene ofte lånte.
 
Bildene er utlånt av Erik Eriksen.

MAI 2022



ROTNESHJØRNET 

På «Hjørnet» har det fra tidlig 1900-tallet vært butikkdrift, 
først Hagen Landhandleri. 

I 1919 kjøpte Hilda og Johan Anderson huset og startet  
dagligvarebutikk. Det gamle huset brant ned til grunnen  
i 1930. De bygget opp igjen huset med butikk i første etasje 
og leiligheter i andre og tredje etasje. Deres datter, Bergljot,  
gift med Gunnar Glømmi, overtok driften i 1941. Gunnar 
startet da opp bakeri i underetasjen, et bakeri som Ola  
Steine overtok driften av i 1956. 

I 1950 ble huset utvidet og deres sønn, Knut Glømmi, startet 
Knut Glømmi jernvare, isenkram, sport og maling. I 1970 
ble kolonialen avviklet, og det som i dag er Glømmi Sport 
overtok hele huset. 

Helt til venstre ses en del av driftsbygningen på Rotnes 
Bruk,  som i dag er en del av Mølleparken. På den andre 
siden av elva ser vi bygninger som i sin tid hørte til Nedre 
Haug. I forgrunnen har vi begynnelsen på veien opp til 
Nittedal stasjon. 

Bildet er et postkort. 

JUNI 2022



På eiendommen Øvre Kjulsstua  
har det vært drevet handel helt  
siden den nye Hadelandsveien ble 
tatt i bruk i 1872.

Fra 1873 forpaktet landhandler  
Lars Andersen et stykke jord av 
Øvre Kjulsstua for å drive handel.

Petter Gulbrandsen Myhrer fra 
Hakadal eide Øvre Kjulsstua og 
Kjulsli, og han bygde hus der  
butikken ligger i dag. Han kjøpte 
Brenninghaugen i 1886, dessuten 
drev han handel og bakeri på  
Haugen Landhandleri. Emma  
Gaustad fra Nedre Gaustad sto for 
den daglige driften av Kjulsbutikken 
i begynnelsen av forrige århundre. 
(Kjuul Landhandel lenger nord er  
av nyere dato.)

Dagny Ruud fra Søndre Rud kjøpte 
handelsstedet. Det var skilt ut fra 

Øvre Kjulsstua og fikk navnet Fred-
bo. Dagny Ruud begynte sin handels-
virksomhet i 1916, og både hun og 
søstra Alma arbeidet i butikken så 
lenge helsa holdt. Dagny Ruud giftet 
seg i 1921 med Olaf Kirkeby. Han 
var fra Søndre Kirkeby i Hakadal. 
Dette er forklaringen på at steds-
navnet som hører hjemme i Hakadal, 
fikk innpass i Kjul-området.

I tillegg til landhandel var det i mange 
år også bensinstasjon her og ende-
stasjon for en del bussavganger som 
Schøyens Bilsentraler trafikkerte 
mellom Oslo og Nittedal-Hakadal.

Sønnen til Dagny og Olaf Kirkeby, 
Kåre, tok over i 1966. Familien eier 
og bor på stedet, men driften ble 
i mange år leid bort. Nå er det for 
lengst slutt på dagligvarehandel.

Bildet er et postkort fra Nittedal.

FREDBO I NITTEDAL - KIRKEBYS LANDHANDEL

JULI 2022



SLATTUM LANDHANDLERI

Butikken lå på vestsida av veien der fotgjengerundergangen 
kommer opp. Bildet er fra før krigen. Kjøpmann Karl Svendsen 
og kona Gunhild bygde forretningen. Kolonial, ferskvarer, 
sport, jernvarer og manufaktur. Huset til høyre er eldst, så 
kom huset til venstre med flere leiligheter. På bildet står fra 
venstre  fru Birkeli, revisor Midtsem, Magna Undli, Åsta Burås, 
Gunhild Svendsen og Jenny Åslund.

Etter krigen kom Try som kjøpmann. Drifta var den samme, 
men her kom etter hvert selvbetjening. Manufakturen ble 
til Slattum poståpneri. Der styrte Gudrun Lønsvold. Hele 
bebyggelsen ble revet fordi veien trengte større plass. 

Bildet er hentet fra Varingen og var da utlånt av Fritz Brodin.

AUGUST 2022



KR. RISTVEDT LANDHANDLERI

Der Hagan Atrium ligger var Kr. Ristvedt Landhandleri,  
i nabohuset var manufakturen til fru Flater og legekontor 
hvor Ingolf Andresen hadde åpent visse tider. På andre  
sida av hovedveien lå Karl Løvstads Landhadel nord  
for Skyttaveien, så sørover Samvirklaget, Varehans  
og et bilverksted med bensinsalg.

Kr. Ristvedt drev allsidig landhandel fra 1935 da han over-
tok etter foreldrene. En god kjøpmann måtte yte service 
og ha gode varer. Han sa en gang at gode poteter og god 
kaffe var avgjørende. Etter stengetid kjørte han varer 
hjem til folk i nærområdet og til dem som bodde rundt 
Nittedal kirke. På 1950-tallet kom fryseteknikken for fullt, 
og Ristvedt bygde fryseri med bokser som folk kunne leie.  
Fryseriet ble nedlagt etter at folk skaffet seg hjemmefrysere.

Et landhandleri var en familiebedrift. Fru Elise var fra 
Nedre Dal. Hennes mor, Valborg Dahl, hadde drevet butikk 
på Dal, først i Vestgarden og senere på Nergarden. Hun var 
på farsida kusina til Karl Løvstad på Hagan, og på mor- 
sida kusine til Kirkebybrødrene i Hakadal og Nittedal.

Bildene ble lånt av Gerd Frøshaug og Randi Vold.

SEPTEMBER 2022

På bildet ser vi Kristoffer og Else Ristvedt 
med barna Kjell, Einar og Gerd. 

Bildet er tatt i butikkhagen.



SAMVIRKELAGET PÅ HAGAN

Etter krigen åpnet Samvirkelaget en matvarebutikk i ei 
«tyskerbrakke» på løkka mellom Hadelandsveien og Skytta-
veien. Butikken gikk dårlig, men kom på fote igjen da Ingrid 
og Harald Hagen (det lille bildet) kom til bygda tidlig på 
1950-tallet. Samvirkelaget var den første butikken i bygda 
med selvbetjening, og interiørbildet er tatt ved åpningen.  

Bildene ble lånt av Gerd Frøshaug og Randi Vold.

OKTOBER 2022



Litt nord for nordgående busstopp ved 
Klokkertoppen (Hakadal kirke), inntil 
Gamleveien, lå det en liten bygning 
hvor de i åra etter krigen hovedsakelig 
solgte manufakturvarer. Den het 
GLITREVEIENS MANUFAKTUR.  
Det de solgte, var stoffer, klær, sminke, 
røyk, sjokolade og brus; og alt mulig 
annet, for eksempel gummistøvler. 

Fra 1946 til hun døde ble butikken drevet 
av Ruth Holm (1913-1959). Hun var 
født Jacobsen og kom fra Utsikt på Sø-
Mork (lagt under Ås). Hun vokste opp 
på Bjørnholt og på Granly (Stensrud), 
skilt ut fra Tøyen. Hun overtok Granly 
etter foreldrene og giftet seg med Kåre 
Holm (kjent sykkelrytter og banjo-spiller 
i Hakadalstrioen, sammen med Gunnar 
Bergsten og Kjell Borge). Margit Elvenes  
(søster til Ruth) sydde i butikken i de 
første åra etter krigen. Så sydde Solveig 
Thoresen (født Nordseter) en tid. 

Butikken ligger på eiendommen Bratteng,  
skilt ut fra Glitre gård (Negarn Kirkeby).  
Georg Jappe (1899-1956) eide stedet fra 
1924. Han bygde huset som ble butikk. 
Bildet er tatt ca. 1950. 

På trappa foran butikken sitter til venstre 
Per Jappe (sønn av Georg), Else (Pers 
søster, seinere gift Bjørgen) og Ragnar 
Dahle. Hun som står bak er ukjent; men 
det kan være Åse, gift med Tor Jappe. 
Butikken ble revet om lag 1960. – Georg 
Jappe var sønn av Hermann og Marie 
Jappe som startet Jappe-butikken på 
Grønvoll. 

Bildet er utlånt av Berit Jappee.

MANUFAKTUR’N PÅ KLOKKERTOPPEN

NOVEMBER 2022



GRØNVOLD LANDHANDEL

Grønvoll var husmannsplass under Tøyen, ved Gamleveien 
om lag 300 meter nord for gården. En datter på plassen,  
Marie (f 1859), giftet seg med Herman Alfred Jappée, fra 
plassen Milsteinen på Kirkeby . De kjøpte Grønvoll i 1898. 
To år etter startet de med landhandel. (Bilde av Marie og 
Herman kan du se i kalenderen for 1998, se www.nittedal- 
historielag.no .) Landhandelen fikk navn etter mannen, 
og etter hans tid het det ”H. A. Jappes eftf.” Men på bygda 
snakket man om Jappe-butikken eller bare Jappe. Det var 
Marie som drev butikken; Herman var snekker. 

Datteren Thora drev landhandelen fra ca. 1920, og overtok 
eiendommen sammen med mannen Gunnar Skjærmoen. 
(Bilde av Thora i sin T-Ford i 1926 kan du se i kalenderen 
for 2017). I 1953 overtok deres datter Gunvor, som var gift 
med Haakon Jensen. Deres tvillingdøtre, Torill Fjeldstad og 
Berit Iversen, drev så butikken fra 1972 til 1977. Da ga de 
seg. En hovedårsak til at butikken ble lagt ned, var at det var 
kommet en ny dagligvareforretning på Tøyen. Som vi ser på 
bildet, var selve butikken i det nordre rommet i første etasje. 

Familien bodde i resten av huset, bortsett fra et rom i andre 
etasje som ble leid ut. Kjelleren og et uthus var viktige lager-
lokaler. 

Landhandelen hadde det meste. Brød og pålegg, margarin, 
smør, ost, syltetøy; sukker og sirup. Kaffe, te, øl, saft og  
mineralvann. Kjøttvarer; mye spekemat i tidligere tider, 
men det endret seg noe da frysediskene kom. Vanligvis  
hadde de selv ti griser. Disse ble slaktet, og foredlet til  
skinke, pølser osv. som ble solgt i butikken. Sjøldyrka  
poteter var også til salgs. Av frukt og bær var det noe  
i sesongene, men ellers tørket frukt som rosiner, svisker  
og aprikoser. Fisk var det mindre av, men daglig måtte  
de ned for å hente spekesild fra tønna som sto i kjelleren.  
De hadde varer som folk trengte til sylting og hermetisering. 
Når folk sydde, strikket og bøtte klær, måtte de ha garn,  
nål og tråd. De hadde spiker og redskap som trengtes til 
snekring og vedlikeholdsarbeid. Og mye, mye mer.  
Og hadde de det ikke, kunne de skaffe det folk ville ha. 

Arbeidstida i butikken var lenger en åpningstida. På hver-
dager var den i 1970-åra fra klokka ni til fem, og lørdager 
fra ni til to. Men folk som kom med en sein buss eller tog  
fra byen, kunne gjøre avtale og komme innom og handle. 
Også folk som akutt råket opp for noe, kunne banke på  
og få det de trengte.

De som først og fremst handlet på Grønvold, eller Jappe- 
butikken, var folk som bodde langs Gamleveien fra Klokker- 
toppen til Ås. Men de solgte også til tømmerhoggere og fast-
boende inn til Hakkim. Da det var gruvedrift på Engelstad-
vangen, måtte Thora Skjærmoen kjøre varer med hest 
og slede inn dit. Hun opplevde også mer trafikk den tida 
de bygde Glitre i 1920-åra. 

Bilde av betjeningen i slutten av 60-åra: Solveig Thoresen  
til venstre, Gunvor Jensen til høyre. Sommervikar Åse 
Snilsberg sitter på butikkens parafintønne.

Bildene er utlånt av Berit og Arne Iversen.



DESEMBER 2022 

KONGSKOG LANDHANDEL 

Til høyre sitter Otto Kongskog med en hund på fanget. Han flankeres 
av to turister. Det er trolig Ottar Kongskog som står i døra. 

Otto Kongskog begynte med landhandel på 
eiendommen Haugli om lag 1910. Den lå på 
den andre siden av Hadelandsveien ved  
Hagen skole. Otto vokste opp på Kongskog 
(eller Kongsvangskog) lengst nord i dalen. 
Han giftet seg med Anette Nøkleby; de fikk 
fem barn. Etter at hun døde, giftet han seg 
med sin svigerinne Lydia Nøkleby. De fikk 
også fem barn. Da bygda fikk buss til Oslo, 
fikk siste stoppested i Hakadal navn etter 
butikken: Kongskog. 

Otto drev butikken helt til han døde i 1959. 
Da overtok nest eldste sønn i andre ekteskap,  
Ottar (født 1916). Han var i alle år ansatt  
i NSB, og drev butikken ved siden av. På  
slutten av 1970-tallet solgte han forretningen 
til Hernes. Driften opphørte for om lag  
20 år siden. 

Som i andre landhandler var det et assortert 
utvalg av varer. Matvarer som brød og speke- 
sild, øl og mineralvann, kopper og kar,  

sokker, håndklær og klesvarer, spiker  
og plaster og mye mer. 

Drifta var i mangt et familieforetagende. 
Ektefellen bidrog, bestemor var med, ungene 
hadde jobb der når de vokste til. Men også 
andre hadde arbeid i butikken, som Helene 
Olstad, Sigrun Engelien, Kirsten Moen og 
Marit Brenno. 

Før gikk folk, eller syklet, til butikken. Derfor 
var kundekretsen nokså konsentrert. Unntaket 
her var at en del av kundene kom fra plasser 
på Nordmarka. De handlet også oftere; det 
var vanlig at folk handlet hver dag. Plastikk-
poser var ikke funnet opp. Karfolka handlet 
i sekk, kvinnene hadde nett eller store vesker, 
eller de hadde eske eller kasse på sykkelen.  
Og folk hadde bedre tid. De sto og prata i  
butikken, eller utenfor. Enkelte mannfolk var 
litt tørste; de satt og prata litt unna butikken. 

Bildet er utlånt av Anne Lise Kongskog.
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