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VARDEN
Stubben 6
I 1930 kjøpte Inga og Hans Graarud en17 mål stor eiendom på Jeløy. På denne eiendommen lå det
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en liten tømmerstue. Her åpnet de en kafe under navnet Kafe Furst.
Inga arbeidet med kafedriften og Hans med uteanlegget. Han anla et platå foran huset, hvor det ble
en flott friluftskafe og hvor det er en enestående utsikt over Søndre Jeløy, Oslofjorden,
Holmestrand, Horten og Åsgårdstrand. Fra platået kunne man gå ned til en liten hage omkranset av
trær. Her hadde Graarud plassert noen få bord.
Kafeen skiftet snart navn til Kafe Varden, men mange eldre mossinger brukte Furst navnet langt
inn på 1950-tallet.
Selve huset ble ombygget og påbygget på slutten an 1940-tallet.
Fra Tronvikveien og opp til Kafe Varden anla Graarud en gangvei med tre trappelengder og en
trebro. ”Vardentrappa” ble fort et innarbeidet begrep.
Menyen på ”Varden” var enkel. Man kunne kjøpe smørbrød med speilegg og med karbonade.
Ellers fikk man kjøpt kaker, sjokolade, iskrem, kaffe, mineralvann og øl.
Kafeen var åpen hver dag, men det var flest gjester på fine sommersøndager.
”Sprint” hadde dette stedet som sitt stamsted.
Da fjernsynet kom, var ”Varden” et av de første stedene som fikk et apparat. Dette trakk en god del
gjester til stedet.
Hans Graarud døde i 1971, og da ble sønnen Aage, som egentlig var rørlegger, med i driften av
Kafe Varden. Da Inga døde i 1978, fortsatte han driften av kafeen.
Høsten 1980 ble driften på Kafe Varden innstilt, og våren 1981 døde Aage Graarud bare 57 år
gammel.
Aage Graaruds arvinger solgte stedet. Skogholtet bak kafeen ble boligtomter, og i selve kafeen
åpnet Arne Trondsen et kunstgalleri under navnet Galleri Varden.
I 1985 overtok A/S Veidekke stedet for å bygge terrassehus. Terrasseblokka sto ferdig i 1987 og
Galleri Varden ble reåpnet.
Dagens platå er en del av terrassehusets betongtak.
tekst v/Karin Behn Skjæ’vestad
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