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Søndre torg 1
Ohlsen, Kaffistova, Thoresen

Der Thoresen-gården ligger i dag, lå det tidligere et hvitt murhus i halvannen etasje. Huset 
ble antakelig bygget på 1860-tallet, som bolig for bryggerimester Conrad Ohlsen. Fasaden 
var i pusset teglstein og hadde dekorative elementer, blant annet var hvert vindu rammet 
inn av pilastre (flate søyler) som bar en kraftig vinudsgesims. Eier av eiendommen var enke-
frue Gunda Ohlsen, født 1840 i Norderhov. Her holdt Kaffistova til fra starten i 1910, og 
det ble servert god og kraftig bondekost. Foran bygningen var det en gressplen med store 
trær. Det var uteservering om sommeren. Det gikk en flott allé med løvtrær herfra og mot 
Hønefoss kirke. De siste som drev stedet, var søstrene Kvamme. Ringerike Sparebank holdt 
til i denne gården fra 1899 til 1903 .

Gården ble i 1943  solgt til kjøpmennene Owe Nikolai Thoresen og Gunnar Berg for 195 
000 kroner. De tidligere eierne var et sameie. Thoresen og Berg var  partnere og eide jern-
vareforretningen med samme navn, altså Thoresen og Berg. Forretningen ble grunnlagt i 
193 5, da de to kjøpte en allerede eksisterende jernvareforretning i Wexhal-gården og ut-
videt denne. De hadde flere store lagerbygninger i nærheten av jernbanestasjonen, i tillegg 
til at de disponerte lagerbygninger bak den gamle Kaffistova-bygningen på torget. Firmaet 
hadde 7-8 lastebiler til frakt av byggevarer.  De to eide også Ringerike Kalkverk i Nor-
derhov. I 1956 skilte de to partnerne lag, og det ble foretatt en deling av eiendommene. 
Thoresen overtok Bergs halvpart av butikken i 1956, for 97 63 5 kroner, mens Berg overtok 
kalkverket. Thoresen var nå eneeier av eiendommen på Søndre torg. Den gamle bygningen 
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ble revet ca. 1960, før dagens bygning ble 
oppført. I 1964 overtok Thoresens sønner 
Ole Gunnar og Bjørn Owe eiendommen 
for 2 490 442 kroner. Ole Gunnar Thore-
sen tok handelsutdannelse, og broren ble 
bygningsingeniør. De to startet firmaet 
Owe N. Thoresen AS.

Dagens bygård ble påbegynt i 1961 og sto 
ferdig i 1963 . Bygget var tegnet av Oslo-
firmaet Arkitektene Torp & Torp. Owe 
N. Thoresen døde i februar 1963 , noen 
måneder før bygget sto ferdig. Bygningen 
er på tre etasjer, men er egentlig dimensjo-
nert for fire etasjer pluss en tilbaketruk-
ket femte etasje. Det var nå avdøde Ole 
Gunnar Thoresen som startet og drev 
supermarkedet i byggets første etasje. 
Dette var distriktets første supermarked, 
og butikken fikk mye oppmerksomhet. 
Den var kjent som «Super´n hos Owe N. 
Thoresen». I kjelleren var det jernvare- og 
byggevareforretning. Det var fra starten 

et spesialinnredet vinmonopol i første 
etasje, der Alliance apotek Løven ligger i 
dag. I annen etasje lå Torvkafeen, drevet 
av Konrad Magnus. I tredje etasje var det 
trygdekontor. I dag er første etasje preget 
av Torvet  Herre- og Ungdomsklær. 
Bygget er fremdeles i familiens eie.

Det mye omdiskuterte Lions-stabburet på torget, 2009.
Bildet på side 10 er tatt i 1896. Jordene i bakgrunnen er det som i dag er Søndre park.

Owe N. Thoresens velkjente plastpose fra 
supermarkedets tidligere dager.


