
WIK BUTIKKEN, WIK LANDHANDEL, TH.WIKEN, WIK MATSENTER, 
SPAR VANG. 120 ÅR i 2020 
 
Starter med litt historie om landhandlere i Lundenkrets 
DÆLI 
Den første landhandleren i nærområdet, er antagelig på Dæli. Vet ikke når den ble etablert, 
men ved folketellinga i 1875 er Olaf Olsen Strøm, opprinnelig fra Lille Elvdalen, bosatt her 
sammen med kone, 2 barn og tjener Helene Jacobsdatter. Olaf er da fullmektig ved Vang 
handelsstand forening.  

Jacob Rønningstad f. 25.9.1854, er landhandler her fra 1888 til 1892. Han bor her sammen 
med kona Kari Olsdatter f. 1857. Barna Ole f. her i 1890 og Karl f. her i 1892. I 1891 er 
Gudbrand Dahl fra Ringerike handelsbetjent og  i 1892 er Andreas Andersen f. 1872, 
handelsbetjent. 
Jacob Eriksen Rønningstad er sønn til Erik Jacobsen fra Åsrønningen og  Anne Nilsdatter fra 
Skålerud. De bodde på Rønningstad fra 1855 til 1866. 

Jacob var gift med Kari Olsdatter f. 21.10.1857. Kari eide 172-2, Østby av Stor Ingvoldstad og 
familien bodde nok der fra 1892 til 1899. 

I 1900 er det gårdbrukeren selv, Christopher Opsahl, som er landhandler. Da er det Halfdan 
Hagen som er handelsbetjent. 

I 1910 er Kristoffer både gårdbruker, landhandler og poståpner. Harald Flagstad er 
handelsbetjent og Harald Larsen f. 28.6.1897 er visergutt. 

En gang i perioden 1914-1918 ble det bygd nytt hus for butikken. 

Kristoffer solgte Dæli til sønnen Gudbrand i 1918. Gudbrand solgte Dæli i 1925 til Einar 
Busterud. 

Postkontoret på Dæli ble flyttet til Vik i 1921, butikken må ha blitt nedlagt en gang mellom 
1918 og 1921, tror jeg. 

Butikkene i nærområdet til Lunden krets 
Dalby nedre. Her skal det ha vært butikk før 1873. 
Vestby. Her var det butikk fra 1873. Lars Thoresen, senere sønnen, Andreas Larsen var 
gårdbrukere på Vestby og var også landhandlere. Ole Elvsrud tok over i 1918, etter å ha vært 
handelsbetjent her i mange år. 
Neby ved Ole Elvsrud kom i 1921/22. Ole var onkelen til Paula på Wik/Postkontoret 
Kapp. Ble startet butikk her i 1900. 
Broberg ved Sverre Eriksen kom i 1903. 



Rabstad ved Kristian Pedersen kom i 1927. Da Rabstad trengte økonomisk hjelp i 1939, hjalp 
Mathias Wik og Th. Wiken til med 2500. Obligasjonen ble aldri innfridd og ble avlyst pga 
alder. 
Østås ved Bjarne Kylgården i 1937 
Torvbua ved Andreas og Kristian Kjøs kom i 1939. 
 
VESLE OPSAL 
På 1870 tallet var det bakeri i den gamle hovedbygningen på Vesle Oppsal. Denne bygningen 
brant ned i 1879, dermed var det slutt på bakerivirksomheten her. Brannen skyldes at en 
katt hadde tatt seg inn i bakerovnen, tatt fyr og løpt rundt til det begynte å brenne. 

På 1890 tallet ble det startet landhandel i sidebygningen på Vesle Oppsal av J.A. Mellander.  
Ved folketellinga i 1891 for Vesle Oppsal finner vi ingen personer som ser ut til å ha 
tilknytting til denne butikken, så den ble nok startet senere. 

Sverre Opsahl forteller at en gang de la nytt gulv i et rom i hovedbygningen, ble det funnet et 
lager av krittpiper under gulvet. Han mente at rommet måtte ha vært brukt som lager for 
butikken en gang. 

I et notat om gården, skrevet på 1930 tallet står det at butikken først ble drevet av G.A. 
Mellander. Riktig navn var nok Johan Alfred Mellander f. 1860 i Sverige. Han var gift med 
Oline Mathiasdatter Røe Mellander. Hun var født i Tylldalen  16.2.1856. De hadde ingen barn 
selv, men de tok til seg Olines tanteunge, Marit Røe som tok etternavnet Melander, født 
16.6.1869. Hun hadde mistet moren sin da hun var bare 2 år. Johan Alfred hadde kommet til 
Norge tidlig og hadde startet som skreppehandler. Oline var utdannet jordmor. Vi vet ikke 
når familien kom til Vesleoppsal, men det var senere enn 1891 og de bodde nok ikke lenge 
her. 
I 1900 og i 1910 bor de på Solberg g.nr. 10/22, som i dag er Solevegen 91. Johan A er da 
landhandler. Dersom han startet   
Johan Alfred starter senere sportsforretning i Hamar, en forretning han i 1946 selger til 
Harald Lindteigen. 
 
 
Ungkar Johan Berntsen Hagen fra Romedal f. 25.1.1872 i Vallset, tar over butikken på Vesle 
Oppsal på slutten av 1890 tallet, men heller ikke han blir her lenge. 
Det må ha vært en krevende oppgave å drive en ny landhandel på Vesle Oppsal, bare noen 
hundre meter fra landhandleriet på Dæli 
 
HAGEN BYGGER NY BUTIKK HØSTEN 1900, WIK butikken 
Eiere fra starten til i dag 
6.6.1900   Johan Berntsen Hagen 
7.10.1926   Petra Wik 



4.10.1938   Thorbjørn Wiken 
14.4.1980   Stener Wiken 
4.1.1989   KØFF Hedmark 
16.2.2005   Asko Hedmark AS (Norgesgruppen) 
 
Driften av butikken fra 1900 til i dag. 
1900-1904   Johan Berntsen Hagen 
1904- 17.10.1938  Mathias Wik 
17.10.1938 - 24.11.1958  Thorbjørn Wiken 
24.11.1958 – 1.7.1962 Arne Hval 
1.7.1962 – 31.12.1969 Thorbjørn Wiken 
1.1.1970 – 13.4.1980  Thore Mattias Wiken 
14.4.1980 – 1.1.1989  Stener Wiken 
4.1.1989 -2011  Melvin Mæhlum 
2011-2013   Marianne Melby 
1.12.2013 >   Bror Lennart Aasheim 
 
Den 6.6.1900 tinglyses et jordstykke av Slemsrud. Dette jordstykket har Johan kjøpt av  
Simen Olsen Bergsvenkerud.  Han betaler tomta samme dag med kr. 200 kontant. Johan må 
ha startet byggingen av ny butikk før jordstykket ble tinglyst, for allerede ved folketellingen 
3. desember s.å. bor han, husholderen Minda Amundsen f. 1861 i Elverum og 
handelsbetjent Nils Hansen Vold f. 1880 på Vold på Nes, her 
Butikken må vært åpnet en gang på høsten 1900. 
 
 

 
Dette er butikken som ble bygget i 1900. 



Eiendommen der butikken står, heter fortsatt Hagen, etter Johan Hagen. 

Hvorfor valgte Hagen denne plasseringen av butikken?  

Dette var et vegkryss der vegen sørfra Opsal, fra Dystvold, østfra fra Kartomten og nordfra 
fra Østås. Dessuten var det aktivitet i området Dystvoldberget. Saga på Dystvold var skilt ut 
fra Dystvold Vestre i 1897 og kjøpt av Jens Dystvold og Kristian Ingelsrud og i tillegg var det 
også mye trafikk i forbindelse med kverna på Dystvoll. 

Da byggekomiteen for bygging av Øvre Vang kirke hadde sitt første møte 11.november 1903, 
var de først på kirketomta og etterpå tok de inn hos landhandler Hagen, i følge Per Øivind 
Sandbergs artikkel i boka for 100 års jubileet for kirka. 

Da valg av tomt til den nye kirka ble tatt høsten 1901, så sier Sandberg at vegforbindelse og 
beliggenhet var avgjørende. Tror nok også at den nye butikkens beliggenhet også hadde en 
viss betydning. 

I 1901 gifter Johan Hagen seg med søstera til handelsbetjenten sin, Severine Hansdatter 
Wold, f. 1878 på Nes H.  I 1904 får de dattera Pernille som er født her. I Vangboka 4 side 72, 
kan du lese om de andre barna de fikk. 

Driften av butikken gikk nok ikke helt bra. I 1902 skrev han et skadesløsbrev til sine 
kausjonister, slik at de ikke skulle lide noe tap ved en eventuell konkurs. Svogeren, Ole 
Hansen Wold, en av kausjonistene, skrev i 1904 en forpakningsavtale som skulle gjelde til 
1910, der forpakteren skulle fornye Johans vekselobligasjon i Vang Sparebank og 
Oplandenes Kreditbank. Jeg tolker dette slik at det var Mathias Wik som ble forpakteren. 
Mathias flyttet inn i annen etasje her i 1904 og Johan Berntsen Hagen og familien flyttet til 
Hamar det året.  

Det blir sagt at Mathias Wik bygde Nordhagen i 1903/1904 og startet forretning der. Det har 
vi ingen skriftlig dokumentasjon på. ( Mathias kjøpte ikke Nordhagen før i 1919. Se 
Vangsboka 4 side  78/79) Vi skal allikevel ikke avskrive at Mathias kan ha leid rom for butikk 
her. 

Navnet Wik butikken stammer nok fra 1904 og navnet på eiendommen «Hagen» stammer 
fra Johan Hagen. 



 
Mathias Hansen Wik 

 
Petra Ryen Wik 

Mathias Hansen Wik f. 8.11.1879, d. 12.1.1942, giftet seg 16.1.1905 d. Petra Syverinsdatter 
Ryen f. 3.11.1876 i Stange, d. 30.9.1964. 
Barn: 
Se Vangsboka 4, side 73 
 
Ved folketellinga i 1910 bor Peter Ryen f. 31.3.1882 her. Han startet senere landhandel i 
Ringsaker, like nord for Sangheim. 
I 1910 bodde Martha Hansen f. 9.7.1886 her. Hun hjalp til i huset. 
Peter Ryen, som var broren til Petra Wik og han arbeidet i butikken  i mange år. 
 



 
Mathias Wik på hytta på Lageråkvisla 

 

 
Vang Nordre Arbeidsforening (Sandberg) 1916 kvittert av Petter Ryen. 



1920 – 1940 
Postkontoret flyttes hit i 1921(fra Dæli) 
 
Den første lastebilen på Wik, var en Ford T modell. Litt usikkert når på 1920 tallet den kom. 
Denne bilen var slik at motoren stoppet i riktig bratte bakker, da forgasseren i klarte å få 
frem bensin, derfor måtte den rygges opp der det var bratt. 
Asta Wik var den første kvinna oppi området her som hadde sertifikat og hun kjørte denne 
bilen mye. 
 
Kristain Antonsen f. 1890, hadde 35 års tjeneste på Wik i 1951. Det betyr at han begynte her 
i 1916. I 1915 bodde Kristian og familien i Søhagen av Bjørtomten. VB 3 s. 57/58 
Antagelig flyttet han til Rønningstad i løpet av 1918. 
1918 var  året Mathias Wik kjøpte Rønningstad . (VB 4 s. 255.) 
Dersom Kristian var kjørekar på Wik i fra 1916, var det sikkert med hestetransport den første 
tiden. 
På Rønningstad var det plass til hest. I 1919 kjøpte Wik nabostedet Nordhagen, der var det 
også plass for hest, men helst så var hesten plassert oppe i Rønningstad, slik at kjørekaren 
kunne stå for foringa. 
 
1920- 1940 
Senere kjørte han  den Ford T-modell lastebilen de hadde og senere den 1936 modell 
Chevrolet’n de kjøpte. 
 
Annonse i HA 25. mai 1925: 
«ANBUD på oppførelse av butikklokale mottas innen 1. juni 1925. Anbudet skal innbefatte 
det hele arbeidet eller særskilt mellom planering og fundamentering – støpning og muring – 
trearbeide. 
Vanlige forbehold.  Vang H 23.mai 1925 
M.H. Wik.» 
 
Dette ble det ikke noe av da.  
 
Annonse fra 4.5.1929: 
«Bra gutt med litt øvelse fra forretning kan straks få plass» 
 



 
Annonse i HA fra 1925 og 1934 1935 

 

På 1930 tallet la Vang Almenningl ut informasjon til sinebruks berettige på to steder: 
kommunehuset og på Wik. 
 
Den 19.6.1934 fikk M.H. Wik Hamar formannskaps tillatelse til regelmessig motorkjøring 
mellom Wik Landhandleri og Hamar. (Johan Stensby fikk det samme tillatelse mellom 
Greften og Hamar.) 
 
26.1.1937 sendte Vang helseråd ut en meddelelse: 
På følgende 11 landhandlerier er det anledning for dem som bor utafor byggebeltet i Vang å 
få kjøpt helmelk (nysilt melk) til en pris av 20 øre pr flaske. 
Disse fører også skummet melk. 
WIK Landhandleri er en av dem. 
 
Den 17.10.1938 tar Thorbjørn Wiken over Wiks Landhandleri. 
 

 
Thorbjørn Wiken 

Thorbjørn var en raus person i forhold til kundene sine. Han strekte seg langt for å hjelpe 
kunder som manglet penger når de handlet. De fleste betalte for seg, enten med penger 
eller ved å levere grisslakt før jul. 
 



 
Wiken bilen foran Muen på Venabygdsfjellet ca 1939. Dette er en 1936 modell. Den ble tatt av tyskerene og kom ikke 

tilbake. 

 
Fra 1940 – 1960 
Asta annonserte etter hjelp: 
22.3.1939: hushjelp og barnepass 
14.3.1942:Hushjelp og matlaging 
17.3.1942:Sveiser, hushjelp og matlaging 
26.2.2944:Barnepass 
14.3.1946:Kokkeog hushjelp 
12.4.1950:Hushjelp 
7.5.1955:Ung hushjelp 
 
Mathias Wik døde 11.1.1942. 
 

 

Wikbutikken på 1950 tallet 



Under krigen hadde de en Nash personbil, egentlig privatbil, men også brukt på butikken. 

Thorbjørn Wiken hadde fortalt at under den store russerflukten våren 1942, da familien 
Hellem var på Vestlandet, hadde han gjemt flere russere i  Hellems hus i flere dager og 
netter. 

Thorbjørn og Harald Sveen hadde nok en sentral rolle bodde i forhold i forhold til å gjemme 
og ikke minst å skaffe og levere mat til fangene. Begge har sagt lite om dette i ettertid og har 
derfor fått en beskjeden rolle i senere omtaler. 

Sverre Nysted , Johan Dystvold d.y. og Gunnar Dufseth var handelsbetjenter her under 
krigen og kanskje litt etter. 

Fra 10.5.1948 var Wik Landhandel mottakssted for egg for Vang Egglag. Eggelaget hentet 
ferdig innpakkede egg hver torsdag. De satte igjen tom emballasje som leverandørene kom å 
hentet for neste leveranse. Mattis sier at sjåføren var en svært hyggelig kar. 

Om høsten kunne det leveres bær og frukt som ble videresendt til Løten Brænderi. 

31.mai 1951 var det en tilstelning på Wik der Kristian Antonsen (i Rønningstad) mottok 
Norges vel medalje for 35 års trofast arbeid. I sin tale sa Thorbjørn Wiken at Kristian var en 
hjelpsom mann med sprudlende humør. 

På 1950 og 1960 tallet hadde Røde Kors sin dårlige tombola, loddsalg og annet salg utenfor 
butikken. Det var også dør til dør aksjon i forbindelse med dette arrangementet. 

Nede i uthuset på Wik var det innredet et rom der det var pølsemakeri .  

Pølsemaker Alfred Andersen, kjøpte Sande 2.5.1946 for kr. 17.000. Han var pølsemaker og 
hadde arbeidsplassen sin på Wik. 11.11.1947 solgte han Sande til broren sin, Karl for kr 
19.000. Alfred flyttet til Trysil. Etter at han flyttet til Trysil giftet han seg med Petra  Lotten.  

Etter at Alfred flyttet, overtok  Karl Andersen (Pølse Karl) som pølsemaker. Karl solgte Sande 
8.1.1952 til Ivar Smistad for kr. 30.000. 

Karl hadde bygd om en del av uthuset i Sande, slik at det ble plass til ganske mange griser. 

Etter at Karl Andersen flyttet fra området, var det Harald Sveen ( se lenger ned) som tok over 
hakkinga som Andersen karene tidligere hadde tilbudt. Det var en aktivitet som skjedde sent 
på høsten/før jul fram til 1955/1956 

Fra slutten av 1930 tallet hadde det stått en bensinpumpe ved butikken. Dette var en 
manuell pumpe der det ble pumpet 5 og 5 liter opp i en beholder. 



 

Bensinpumpasom var i bruk på 1950 og 1960 tallet. 

 

11.11.1947 kjøpte Th.Wiken fra Simen Haugsveen på Slemsrud    eiendommen Torsby 88.29. 
Dette var det området der parkeringsplassen ligger i dag. 

Den 21.1.1952 re-åpner Th. Wiken bensinstasjon her etter et avbrekk. (i hht. annonse i HA)  
Først ble det montert pumpe, senere ble det bygget et hus med plass for oljer og litt 
rekvisita. 

 

Kvittering for bensin til VW vår. Pris pr/l kr 0,96. Kvittert av Jorun Lindby Aas 

 



 

Kvittering for kjøp av kraftfor. Kvittert av Harald Sveen 

 

 
Mattis og Stener. Bak kan en se det nye huset ved bensinpumpe. Antagelig tatt i 1952/1953 

Da krigen brøt ut ble Chevrolet  lastebilen, sammen med en lastebil fra Kristoffer Asla lastet 
opp med kjøttvarer for flytte varene. De ble overrumplet av tyskerne og Kristian Antonsen 
kjørte foran tyskerne helt til Åndalsnes. Ingen på Wik visste hvor bilen og Kristian var, men 
etter lang tid, kom han en dag kjørende inn på gårdsplassen.  

Om vinteren parkerte Kristian lastebilen i garasjen på Wik, tappet av vannet og la over en 
skinn fell  over panseret.  Neste morgen var det å hente varmt vann inne hos Wiken å fylle 
opp med vann igjen. 

På denne tiden var alle som arbeidet i butikken inne hos Wiken og spiste middag. Kristian 
røkte karvet bladtobakk. Etter middagen tok han seg oftest en røk. Han blåste ofte røken i 



ansiktet på barna. Stener forteller at Kristian også kunne sette seg ned å lese eventyr for 
ham, før han tok turen hjem til Rønningstad om kvelden. Det var 2,6 km mellom butikken og 
Rønningstad og Kristian brukte oftest sykkel eller spark. 

Lastebilen hadde fast melkerute hver morgen. Den kjørte om Kartomten, Bjørtomten, 
Ingelsrud, Kjøs og Skraastad. Enkelte dager ble det kjørt til Oslo for å hente varer. Da var 
lastebilen så tung at de måtte kjøre om Eidsvold, da vekta ble for høy for Minnesundbrua. 

 

Da det ble slutt på melkekjøringa ble det bare varekjøring. 

Da Kristian Antonsen ble pensjonist ble det kjøpt ny lastebil 1954. Det var en Bedford. Den 
ble hentet på Hamar og kjørt først til Johan Nordli. Der ble det bygd på plan og karmer av 
tre, ble så kjørt til Bratli smia der det ble lagt på beslag og så tilbake til Oustad for lakkering. 
Prisen på snaue lastebilen var kr. 28.000. 

Det kom noen tatere og skulle kjøpe den gamle Chevrolet lastebilen da den ny lastebilen ble 
tatt i bruk. De kjøpte også en kasse øl. Så stakk de av uten å betale, men de kom bare bort til 
Dystvoldbrua før de kjørte av vegen. Da var det bare å hente tilbake bilen.  

 
1957. Randi Sveen foran. Torunn, Sigrid, Martha Sveen og Odd Wiken. 

 

Etter at Kristian Antonsen sluttet var det flere sjåfører: 

Anders Sandvold var sjåfør før han begynte hos Grill Fasting. Anders drakk ikke kaffe på 
denne tida, men han var veldig glad i en kopp varm kakao. Asta var tidlig oppe og hadde som 
regel  kokt kakao til ham før han dro ut på  melkeruta om morgenen. 

Paul og Odd Wiken var også lastebilsjåfører her i perioder. Thorbjørn var onkelen deres. Det 
var Odd Wiken som lærte opp Lars Brattestad slik at han fikk sertifikat. Lars kjørte også 
lastebilen i perioder. 



Asbjørn Meland fra Nes var også sjåfør en stund. Asbjørn ble oftest kalt Truls. 

Lars Granheim var sjåfør det året Mattis var i militæret, 1962. 

Mattis Wiken var sjåfør her i flere år. 

 

Bilde fra 1954: Thorbjørn, Mattis og Asbjørn Meland 

Det ble hentet mye varer med lastebil i Oslo. I flere år ble det kjørt hele lass med appelsiner 
før jul og ellers ble det kjørt alt av byggevarer, mjøl fra Bjølsen Valsemølle, koks og sement. 

Harald Sveen f. 1921, begynte som ekspeditør på Wik før krigen startet. Han var der til 1956 
med et avbrudd 1943-1945 da han flyktet til Sverige/Finnmark. I 1956 fikk han fast jobb hos 
NKL Hamar. 

 

Harald flyktet til Sverige under krigen. Bilde fra 1943 



Harald, Martha og dattera Randi, bodde i 2 etg på butikken til 27. oktober i 1958, da Arne 
Hval kom flyttende hit for å ta over butikk driften. 

 

Harald ved pulten hos NKL. 

Ganske stort fryseri med utleiebokser: 
Første annonse i HA ser ut til å ha stått 31.3.1954 

Hjørdis Flengsrud f. Nyhus  f. 28.8.1936 forteller. Da hun var ferdig på framhaldsskolen 
hadde Thorbjørn Wiken spurt hva hun skulle begynne med, så hadde hun svart at hun ikke 
visste det. Da kan du begynne her, hadde Torbjørn sagt. Dagen etterpå begynte hun. 

Hun forteller at sirup sto på et fat i kjelleren, så de matte hente sirup der. Det var bare det at 
det tok veldig lang tid å fylle opp f.eks. 1 liter. I ventetida gikk de ofte opp i butikken igjen og 
glemte sirupen. Da ble det omfattende arbeid med å vaske rent etterpå. 

Jorun Lindby Aas var også ekspeditør her. Hun arbeidet også inne hos Wiken. 

Aslaug Moløkken arbeidet en tid både i butikken og som barnepike for Stener. 

Aslaug Maurud og Borghild Ålerud arbeidet i butikken. 

 
Borgwarden på Wik ca 1955. 



I 1952 kjøpte Thorbjørn en ny Borgward. Da hadde de ventet på kjøpetillatelse i flere år. Den 
var egentlig privatbilen deres, men ble brukt mye i butikken. Det var Einar Hermansen som 
kjøpte denne bilen. 

Etter Borgwarden ble det kjøpt en brukt Chevrolet personbil som senere ble solgt til 
brukereni Myrdal. 

Denne bilen ble erstattet av en Opel Rekord som Mattis  og Gunnar Bakke hentet i Oslo. Den 
ble erstattet av en ny Opel varebil, kjøpt på Oustad. 

Liv Juland Skartlien arbeidet i butikken i en lengre periode. 

Mattis forteller at når det skulle gjøres mindre vedlikeholdsarbeider eller ombygninger, så 
ble det gjort på lørdag kvelder og søndager. Dette arbeidet ble gjort av lokale snekkere og 
ble avsluttet med en dram. 

En gang ble det i forbindelse med et slikt arbeid inngått et veddemål som gikk ut på at 
dersom Polmar Tanglien i Veinær klarte å bære med seg en tønne sirup fra Wik til Veinær 
med bare en mindre hvilepause, så skulle Polmar få tønna med innhold. Mattis bar med seg 
en stol som Polmar kunne hvile på. Polmar hadde sirup i mange år etter på  

Ragnhild Hval forteller på telefon 16.11.2019: 

Arne Hval skrev en 5 års leiekontrakt 27.9.1958 på drift av butikk, kontor,lagerbod, leilighet i 
2. etg., lagerhus, garasje og bensinstasjon. Årlig leie var satt til kr. 11.400. Han startet 
24.11.1958 og var her til 1. juli 1963. De avsluttet avtalen noen måneder før avtalen gikk ut 
og de siste månedene var det Ragnhild som drev butikken. Det var fordi Arne hadde fått 
tilbud om fast jobb som salgsmann for Østlandsområdet hos Lilleborg. Han fikk senere 
kontor jobb hos Lilleborg i Oslo og ble der i alt i 30 år. Familien bodde i mange år i Oslo, men 
bygde hus i Romedal og flyttet dit som pensjonister. Arne ble gravlagt 6.8.2004. 

På Wik hadde Hval en VW transporter som de kjørte varer med. Ragnhild husker godt 
varekjøring opp til Målia. De parkerte på Kveåa og dro varene opp. Vell framme fikk de 
servert suppe av n’ Einar Rustad. 

Stener sier at dette fortsatte de med i mange år etter at Wiken tok over butikken igjen.  

 



 
Ragnhild og Arne 

 

 
Arne og Ragnhild. 

Ekspeditører i butikken denne tiden var: Arne, Ragnhild, Petter Nyhagen og Torunn Wiken, 
noen ganger også Bollen. 



 
Dette er en kopi av handleboka vi brukte på Wik. Oversikt over det vi kjøpte fra 15. til 24.12.1958. Her ser det ut til at vi 

betalte for hvert kjøp. Dersom det ikke var kvittert med betalt, da skulle vi betale senere. 

 

Her har vi kjøpt 3 glassballonger med AIV syre til bruk ved legging av silo. Arne har tatt i mot bestillingen og Petter Nyhagen 
har tatt i mot betalingen 



Petter Nyhagen sluttet på Wik ved de tider da Hval sluttet. Han begynte da i tilsvarende jobb 
på Elvsrud butikken. Etter det var han på Hedmark Fiskematkjøkken og på Domus på Hamar. 
Petter døde i 2012. 
I 1959 begynte Egil Sandnes i butikken. Han var her et år og 3 dager. Egil hadde som fast jobb 
å fylle bensin når det kom slike kunder. Han husker spesielt at Arne Neby enkelte ganger 
kom på sin Harley Davidsson militærmotorsykkel. Den hadde så brede fotbrett at 
motorsykkelen hvilte på de når den stod stille. Han satt tålmodig og ventet på at Egil kom for 
å fylle.  Da han skulle betale så husket han at han skulle ha noe mer. Sto lenge å funderte på 
hva det var. Så plutselig husket han det: 6 flasker med bokkøl var det. 

Før Arne Hval kom til Wik hadde han arbeidet 1 år hos Løten Handelsforening og før det på 
Espa Samvirkelag. 

 
Dattera Marit Hval bodde i 2 etg på butikken. 

 
 
 
 



1960 - 1980 

 
1961. Wiken familien samlet i stua. 

Roar Sveen f. 1945 arbeidet i butikken fra han var ferdig på framhaldsskolen i 1960 til i 1965. 

Det var Arne Hval som ansatte ham, men han fortsatte etter at Wiken tok over igjen i 1963. 

 

 
Dette bildet av Roar Sveen er tatt i 1960. 

Magna Hansen f. Magnussen f. 1941 var ekstrahjelp her omkring 1960. 

Anne Grethe Neby forteller at hun  jobbet her i  sommerferien 1962 og i jula i 1962 eller 63. 

Det startet med at Thorbjørn kom til Neby rett før ferien i 1962 og spurte om hun ville ha 
sommerjobb. Jeg svarte ja, sier hun og ble ansatt samme kveld. Hun var der fra tidlig i juni og 



til midten av august. Hun likte seg godt på butikken. Thorbjørn var en grei sjef. Lønna husker 
hun ikke, men hun husker at hun var svært fornøyd. 
Arbeidsdagen varte fra kl 8 til kl 17. 
Hun hadde med egen matpakke og de satt inne i stua hos fru Wiken og spiste. De spiste på 
skift. Betjeningen var liten, slik at hun satt der som regel alene. 

En av mine faste oppdrag var å hente avisene som skulle selges. De kom med bussen og var 
alltid innpakket i hvitt papir. 

Det var disk i butikken den gangen, derfor måtte vi hente alt og legge det på disken. Vi skrev 
ned prisene og summerte i hodet til slutt. 

Det ble solgt alt mulig fra spiker og støvler til sirup og brød. På loftet hentet vi mye 
spennende og i kjelleren var det spekesild i ei tønne. Drops og karameller ble solgt i løs vekt. 

Husker en ting fra julaften. 5 minutter før stengetid kom en mann inn døra og skulle kjøpe 
julegave til kona. Da sa Wiken til meg «dette skjer hver eneste jul – du får hjelpe han å finne 
noe og så må du få pakket det inn for ham. Jeg husker han ennå – han takket og gikk hjem 
for å feire jul. 

Jeg hjalp også Wiken med å skrive regninger. Han hadde ei bok der det sto hvem som skyldte 
ham penger. I den tida fikk mange handle på «krita», men det var ikke alltid like lett å få folk 
til å betale. 

 De andre som jobbet der var  Mattis, Torun og Bollen. Og så var Brede Grønvold der. 

Gerd Kolåseter begynte etter henne. 

Petra Wik døde i 1964 

 

1965: Annonse i HA 



 

Annonse 

Brede Grønvold arbeidet i butikken i feriene sine 2-3 år fr 1963.  

Brede fortalte at en gang kom Thorbjørn og ba ham om å kjøre varer til Moa. Brede fortalte 
at han ikke hadde sertifikat, var for ung og hadde ikke kjørt bil før. Det går nok bra, sa 
Thorbjørn, og det gjorde det. 

Oddbjørg og Per Hexeberg bodde i annen etasje over butikken fra 1967 til 1969. Per var en 
av initiativtakerne til «Tainix» som ble «Ole Ivars» og spilte fortsatt  i Ole Ivars da han bodde 
her. 

Anni Sveen (Røe) jobbet også her i sommerferien 1970, det året hun var ferdig på 
ungdomsskolen. 

Fra 1.1.1970 til  14.4.1980 drives butikken av Thore Mattis Wiken. Da tar broren Stener 
Wiken over driften. 

Asta Wiken dør 27.10.1979. 
Torbjørn Wiken dør 18.3.1989 

 

1980 - 2000 

Fra 1981 ser det ut til at Wik er «K-kjøpmann 

30.3.1987 åpnet Stener Wiken etter en utvidelse på 200 m2. Et bilde i HA fra denne tiden, 
viser at Stener, Bollen og Marit Wiken jobbet her sammen med  Gerd Myhre 

Den 14. september 1988 tok Melvin Mæhlum over driften av butikken. Han drev da også 
Ingeberg Matsenter. Butikken får da navnet Wik Matsenter. 



Mai 1989:Stener selger butikken og den gamle bygningen til Køff for 1 Mill. Stener beholder 
hus og tomt. 

Da Melvin tok over butikken arbeidet disse i butikken i tillegg til Melvin:  Gerd Myhre, Tove 
Pedersen og Solveig Rønningen. Tove Eriksen ble den første som ble ansatt av Melvin. 

Da butikken ble ombygd i 1986/87 ble det Gatekjøkken i underetasjen. Dette fikk han ikke 
lønnsomhet på. Det ble derfor nedlagt og ombygd til frisørsalong. Første leietager her i 1989 
var Anne Berit Paulsen. 

Inngangspartiet ble ombygd, slik at det ble mulig å ha kiosk på kveldstid.  

Omsetningen første hele driftsåret var på i underkant av 4 millioner. 

I 1988 var der Service-butikk. Senere ble det HK. FM, FM 2003 og nå er det SPAR. 

I 1989 ble det søkt kommunen om tillatelse til å starte med utleie av video basert på en 
tidligere tillatelse Melvin hadde fra butikken på Ingeberg. 

Det gamle huset på Wik, som en gang hadde vært butikk med bolig i 2 etg og senere bare 
bolig, ble revet i 1993/1994. 

 
5.1.1991: Gerd Myhre, Tove Eriksen og Solveig Rønningen 

I 1994 ble det apotekutsalg her. 

2.5.1994 Nyåpning etter utvidelse 



 
1999 Melvin utenfor butikken. HA Hamar 150 år. 

 
Melvin og Tove Eriksen i 1999. 

2000 - 2020 
11.5.2000, nyåpning, dobbelt så stor 
 

 



 
Påbygging i 2005. Melvin og Einar Busterud 

 
8.12.2005 reåpner SPAR VANG etter en utvidelse til 800 m2 

 
Gunvor Nyhus 1.9.2009 



Melvin ga seg på Spar Vang i 2011. Da hadde omsetningen økt til i underkant av 40 millioner. 

Den siste tiden hadde han 20-25 på lønningslista, noen på heltid og noen på deltid, til 
sammen ca 14-15 årsverk. 

Omsetningen siste driftsår ble på nærmere 40 millioner. 

Melvin sier at han hadde mange lojale kunder med innstillingen at det som kan kjøpes oppi 
Vang, det kjøper vi oppi Vang  

 

 
Marianne Melby 

19.11.2011 averteres etter ny butikksjef 

 



 

20.10.2013 averteres etter ny sjef igjen 

Bror Lennart Aasheim  950 55 775, butikksjef fra 1.12.2013 .brorla@hotmail.com 

 

Vareutvlget. 

I dag er Spar Vang en matvarebutikk. Slik har det ikke alltid vert. 

Før var det mulig å kjøpe kraftfor, kunstgjødsel, såfrø, maling, sement, hestesko, 
gummistøvler sykler og annet. De skaffet også byggevarer og mye annet.  

Har arbeidet i Wik butikken etter 1989 
Alfabetisk på fornavn 
Selvstendig driver 
Melvin Mæhlum 
 
Ansvarlig butikkleder   
Marianne Melby 
Bror Lennart Aasheim 
 
Ansatt fast stilling heltid eller litt redusert.  
Adelina Brevig    Anette Garcia de Presno 
Ann Jorunn Paulsen   Anne Marit Dårstad 
Anne Sombroen   Bente Olsen 
Dag Gjørsvik    Elin Hansen 
Fredrik Granberg   Gerd Myhre 
Grethe Nicoline Langerud  Gunvor Stenvåg Nyhus 
Hanne Myhre    Hege Einarsrud 
Helene Ingvoldsen Kartomten  Hilde Nybaken 
Ine Andreassen    Inger Gillund 
Jane Veidal Martinse   Katrine Eriksen Fosserud 
Knut Berntsen    Linn Odden 
Lise Amundsen    Liv Jane Rogstad 
Maren Krogh    Marianne Olafsen 
Marianne Øvre    Marte Busterud 
Mathilde Olsen    Mona Stensby 
Monica Moløkken   Odd Einar Eriksen 
Randi Grindahl    Randi Høisveen 
Randi Lunde    Renate Johannessen 
Rita Huse    Silje Gunhildsberget 
Solveig Rønningen   Thomas Kulstad 
Tone Adolfsen Aspeli   Tove Eriksen 
Tove Pedersen    Unni Brustad 
Venke Sørlund



Deltid/sommervikar. 
Ann Kristin Olsen   Ann Kristin Øyestad 
Anna Holm Pedersen   Anne Kari Haga 
Astrid Refsahl    Berte Anette Svenkerud 
Bjarne ?    Bjørk Margrete Ellingsbø 
Catrine Thorshaug   Elida Veidahl Martinsen 
Elin Grønvold     Elin Mikkelsen 
Elin Rønningen    Emil Mæhlum 
Grete Mæhlum    Hanne Malen Nesvik Henriksen 
Hans Martin Aasheim   Heidi Einarsrud 
Henrik Veidal Stormoen  Hilde Brodahl 
Hilde Solvang    Hilde Aasvestad 
Håkon Marius Brustad   Håkon Fosserud 
Ida Helene A, Haugstølen  Ida Nordhagen 
Ida Sørensen    Ingeborg Kvisgaard Melby 
Inger Johanne Dufseth   Iselin Sterud 
Iren Kjelstad    Kamilla Elisenberg 
Katarina Ruud    Kine Elisabeth Bjørnstad Mikkelsen 
Kirsti Gabrielsen   Kjersti Einarsrud 
Kjetil Eriksen    Kristin Berget 
Kristin Solvang    Lene Solvang 
Linda Haugen Lunde   Linn Skaugen 
Mari Brathen Bakke   Mari Væraas 
Maria Terese Hamme   Maria Vilster 
Marianne Skogen   May Irene Midtlund 
Mona Bergerud    Monica Thorsen 
Ragnhild Smistad   Sissel Løvås 
Siv Marita Aasterud   Stein Rune Øverby 
Synnøve Opsahl   Terje Sørlund 
Thomas Halvorsen   Thomas Mæhlum 
Thomas Sommero   Tonje Gunhildsberget 
Torkil Odnes Kløvning   Unn Aasterud 
Vegard Hansen

 

Postkontoret Vang på Hedmark. 

Vang er et gammelt poststed. Det ble nedlagt en gang etter at Hamar ble by omkring 1850 

Fra 1.7.1902 ble Vang H re åpnet og ble lagt til Dæli og poståpner var Landhandler  Chr. Opsahl (f 
18.5.1847). Fram til 1.4.1903 var funksjonen ubetalt av posten. 

Fra 1.7.1921 ble postkontoret flyttet til Wik Landhandel og poståpner var Landhandler Mathias Wik. 
Første kontoret lå i den gamle huset, der også butikken lå den gangen. 

1.10.1921 fikk postkontoret fornyet navn: Vang på Hedmark. 

Da ny butikk ble åpnet i 1938, fikk postkontoret plass i vestre del av bygget, med inngang fra 
gårdsplassen og med «luke» inn i butikken 

1.10.1942 tok Thorbjørn Wiken over som poståpner. 



Asta Wiken var medhjelper som poståpner før Paula begynte 

Paula Skaalerud ble ansatt av Thorbjørn Wiken i 1949 – 18år gammel. 

 

Denne Addo-X fikk Paula på postkontoret da hun startet i 1949 og denne brukte hun til hun sluttet i 1992. Hun tok godt vare 
på det hun hadde. Denne finnes nå på postmuseet. 

Fra 1949 til 1960 arbeidet hun også en del i butikken, men etter 1.7.1960 ble det bare post og da 
arbeidet hun for Posten. 

Da butikken ble leid bort til Arne Hval i 1958, var det avtalt plass for Paula Skaalerud og 
Posten. 

1.10.1968 ble postkontoret flyttet opp til Utsyn, poståpner Paula Skaaleuds nye hus. 

Her arbeidet hun til hun ble pensjonist i 1992. Paula døde 5.12.2017. 

I 1992 Ble det bygget nytt postkontor på østsiden av Vikbutikken. 

Denne ble nedlagt 1.6.1998 og bygningen ble senere revet.  Etter det har det vært Post i 
butikk på Wik. 

Se «Minner i frå Vang» fra 2006. Fra side  50  har Finn Åge Løvlien skrevet en omfattende beskrivelse 
av  POSTENS HISTORIE I VANG.  Også info fra Johan Olsen. 

Øvre Vang Vel 

Stiftet ca 14.4.1981. Form: Oddbjørn Tomter, Stener Wiken, Torgrim Holtet, Ivar Byrbotten 
og Magda Dystvold 

 

Vikbakkens Vel 
Dette var ikke noen vanlig VEL forening. Det var en rødmalt krakk som var oppsatt på 
Vikbakken, der vegen svingte inn mot Sandberg. Brukerne av VELet var en hovedsakelig 
stedets ungdom på midten av 1950 tallet. 



Jeg velger å bruke Sølve Hellems beskrivelse sendt som epost fra Bergen 1. april 2020. Sølve, 
sønn av lærerne Herman og Martha Hellem.  
Velforeninger hadde det kommet litt etter litt her og der og kanskje helst i tettstedene 
rundt, samt i Hamar. Da syntes vi unga i Vikroa at det så absolutt måtte være aktuelt her 
også. Så derfor ble det «Vikbakkens Vel» 
Sverre (Kartomten)  og undertegnede (Sølve) fikk litt materialer fra min far og så snekret vi 
sammen benken, malte den rød og hengte på en plakat med «Nymalt» som hang der lenge. 
Benken fungerte rett ofte som møtested og kvilested for de som skulle til eller hadde vært 
på Wik, men først og fremst som en samlingsplass for ungdommen som bodde i nærmest 
rundt om, spesielt etter trening eller kamp på FART. 
I tillegg til Sverre og meg var benken godt besøkt av Bjørn Kojedahl, Gudmund Mangerud, 
Tor Mattis Wiken (var 4-5 år yngre enn oss, men like fullt med), Håvard Nyhagen og Reidar 
Nordli. Av damer hadde vi med Karin (Nilsson), Torunn (Hermansen), Magna (Magnussen) og 
Margit (Holtet) som vi gutta sloss om. Og den som hadde absolutt mest «draget» var nok 
Reidar, som også var eldst.  
Husker de mange fine vårkveldene «da det bruste hett i vårt blod» borte på benken og alle 
vinterkveldene da vi dro i vei på rattkjelke eller spark med flest mulig oppå. 
Tror jeg avstår fra eventuelle «gode historier» Har forhørt meg, men husken er svak hos oss 
alle, men det ble nok  både planlagt og forsøkt ett og annet borte på denne benken. 
Sverre’s rekordforsøk på sykkel fra Sandberg til BENKEN tror jeg vi stryker, da det vil bli litt 
spesielt. 
Så langt Sølve. 

Sølve har gjemt noen bord fra benken, med mye skrift på. De ligger på hytta hans i Sogn.  

KILDER: 
Det meste stoffet er innhentet ved samtaler med forskjellige personer. Jeg takker Bollen, Torun, Mattis, Stener Wiken og 
Ragnhild Hval  og dagens betjening som har gitt meg navnene på de som har vært på Wik etter 1989 
Sølve Hellem vedr. Vikbakken Vel. Vangsboka 4 og 5      HA arkivet    Digitalarkivet 
.Jeg tar forbehold for eventuelle feil. Mye er basert på uformelle samtaler. Kvaliteten på bildene er dårlig. 

Finner du feil eller mangler, da er det fint om du sender meg en melding på EPOST: 

bm-e@online.no 
Korrigeringer kan gjøres løpende. 
Distribusjon: De som sender meg en epost og bestiller, får den tilsendt kostnadsfritt. Du kan gjerne videresende til andre, 
fint om du da sender en kopi av eposten til meg, slik at jeg ser hvem som har fått dokumentet. Du kan også skrive ut og gi 
bort til personer som ikke har epost adresse. 

Jeg har sendt epost til 180 mottagere  

Vang H. 3. april 2020         

Bjørn M. Eriksen, Ingelsrudvegen 375, 2324 Vang H 
Kunde på Wik siden okt.1948 


