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Den som leter, den 
finner (også i egne 
samlinger!)
TERJE THORBJØRNSEN
tetho2@online.no

På våre historiske sider høsten 2018 
hadde vi en artikkel med overskriften 
The Horten-Fleet from 1948 to 1983. 
Den var ledsaget av bilder fra utstillin-
gen, men Lokalhistorisk senter hadde 
ingen ytterligere opplysninger. Vi opp-
fordret derfor leserne om opplysninger.

Etterlysningen av The Horten-Fleet 
from 1948 to 1983 var vellykket! At den 
skulle komme fra egne arkiver, var en 
smule overraskende.

I sommerutgaven av Vervens Gang for 
1983 fant vi det lille bilde som løste 
spørsmålet vårt. På en to siders reporta-
sje fra Nor-Shipping utstillingen i Oslo i 
1983 ble vi presentert for Horten-grup-
pens største (og siste) reklamefremstøt. 

På et 120 kvadratmeter stort areal 
viste gruppen frem alle sine bedrifter 
med fotomontasjer og modeller som 
henvendte seg til både shippingmarke-
det og offshoremarkedet: Horten Verft, 
Langesund Verft, Tangen Verft, Pusnes, 

Wichmann og det nyetablerte dattersel-
skapet MOCOS – Marine and Offshore 
Consulting Services A/S var alle repre-
sentert. 

Horten-gruppen hadde også laget sin 
egen messeavis som presenterte kon-
sernbedriftenes produkter og produk-
sjonsmuligheter. Modellene av The Hor-
ten Fleet from 1948 to 1983 dannet et 
flott blikkfang på utstillingen og de var 
laget av Vervens egen modellsnekker 
Jon Lie.

Det eneste vi mangler nå er noen av 
disse modellene, de hadde gjort seg i 
Vervensdelen av vårt museum.

Største (og siste) 
reklamefremstøt 

starten av, var å etablere en kaffistove i 
Horten, men pga. økonomien strandet 
prosjektet. I 1918 ble saken gjenopptatt 
og foreningen gikk til innkjøp av Storga-
ten 23, enkefru Thues gård, som et mulig 
sted for en kaffistove. Pådriverne i for-
eningen var gårdbruker Jens Kristian 
Strøm på Tveiten, lærhandler Karl Nyre-
rød og meieribestyrer D. Aasen. Men 
natten til den 4.mars 1922 brant gården 
og mållaget solgte året etter eiendom-
men til kjøpmann Nordby. Han oppførte 
litt senere det vi i dag kjenner som Nord-
bygården (Storgaten 23) og her kunne 
mållaget få leie fem rom i 2.etg.

 Det ble dannet et eget aksjeselskap 
L/L (lutlag) Horten Kaffistova i regi av 
Horten Maallag og den 10.mars 1925 

åpnet Kaffistova. Her ble det værende til 
1965.

Eventyrbildene
Som sagt har kafe Breda ved Lokal-
historisk senter seks bilder hengene 
på veggene, de to siste fikk vi i gave i 
høst. Motivene har utgangspunkt i Erik 
Werenskiolds illustrasjoner til Asbjørn-
sen og Moes kjente eventyr, som bl.a. 
Gjete kongens harer og Bonde værskjegg. 

Vi vet ikke hvem som har malt bil-
dene, men det skal etter sigende være 
syv bilder i denne serien. Lokalhistorisk 
Senter lurer derfor på om leserne kan 
hjelpe oss med mer informasjon rundt 
dette, ikke minst hvor det syvende bil-
det befinner seg.

Asbjørnsen og Moe på Kaffistova
Horten Mållag har ei 
ven og hugnadsam 
kaffistove som ligg i 
Storgata.
ROLF KRISTENSEN
roliv@online.no

Slik lyder omtalen i en reklameannonse 
om Kaffistova som lå i 2.etg. i Storgaten 
23. Det er vel kanskje ikke så mange som 
husker den, men de fleste har vel vært 
innom kafe Breda på Lokalhistorisk 
Senter på Karljohansvern. Men hva har 
den med Kaffistova å gjøre? Felles for de 
begge er noen fine malerier fra Asbjørn-
sen og Moes eventyr. Besøker man 
kafe Breda kan man ikke unngå å legge 
merke til de seks motivene som en gang 
hang på veggene i Kaffistova. 

Kaffistovene
Kaffistovene var en institusjon som 
dukket opp i enkelte byer på begynnel-
sen av 1900-tallet. For Vestfolds del var 
det Vestfold Ungdomsforbund som tid-
lig så muligheten av å starte kaffistover 
for at bondeungdommen skulle ha en 
møteplass. Samtidig skulle foreningen 
tjene penger. Hof ungdomslag var først 
ute med tanken om å samle ungdoms-
lagene i Vestfold. Frem mot 1915 meldte 
flere og flere ungdomslag seg inn i det 
som ble kalt Vestfold Ungdomsfylking. I 
1909 meldte Borre ungdomslag seg inn. 
Vestfold ungdomsforbund startet som sagt 
tidlig opp med kaffistover og bondeheimer 
for å få penger i kassa. For Hortens del var 
Andrea Thues hus på hjørnet av Storgaten 
og Thuegaten et interessant objekt som 
kaffistove, for foreningen. I 1918 hadde 
Horten Meieri fått denne tomten på hån-
den. Sammen med bl.a. Horten mållag 
og ungdomslagene i Borre, Nykirke, Un-
drumsdal, Våle og Barkåker, ble det arbei-
det med planer om et storstilet bondesen-
ter i Horten. Planene løp ut i ingenting. 

Horten mållag
I 1906 ble organisasjonen Norges Mål-
lag stiftet, formålet var å fremme det 
nynorske språket. Det ble deretter inn-
delt i fylkeslag og lokallag. For Hortens 
del ble tanken om et lokallag luftet i 
1907, hvor man sendte ut et opprop til 
nynorsktilhengere i byen. Det resulterte 
i at foreningen ble stiftet året etter. Den 
8.mars fant den formelle åpningen sted 
på Ekserserhuset med utenriksminister 
Løvland tilstede. Til formann ble valgt 
premierløytnant Magne Heggstad, men 
hans tjeneste i marinen gjorde at han 
ikke fungerte særlig lenge. Det ble vise-
formann, marinelege Kristian Larssen, 
som fortsatte i vervet.

En av hovedsakene til mållaget fra 

Fra Kafe Breda med eventyrmaleriene som en gang hang på Kaffistova.

Serveringsdamer på Kaffistova.

Nordbygården på hjørnet av Storgaten og Thuegaten på 1930-tallet.

Trollkjerrringa med nesen i stubben er et av de i alt syv motivene i serien malerier som 
hang på Kaffistova. Lokalhistorisk Senter har seks av bildene, og skulle gjerne hatt alle 
syv, men vet ikke hvor det siste er eller om det er mulig å få det.

Helt til venstre:

Gjengangeren
18. novermber 1932

Til venstre: 
15. mai 1956. 

Til høyre 
6. mars 1925
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