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MAGNUSSEN & NILSEN
Strandgata 10A
Dette firmaet ble registrert 20.februar 1919 og var dannet ved en sammenslutning av C. Magnussens kornog frøforretning, etabl. 1900, og A. Nilsens engrosforretning, etabl. 1888.
Kort tid etter sammenslutningen døde Carl Johan Magnussen, og hans bror Josef Magnussen overtok hans
plass i firmaet.
Forretningen hadde først kontor og lagerlokaler i Vogtsgate 18, men disse lokalene ble etter hvert for små.
Etter anmodning gikk bystyret i 1936 med på å bygge en større moderne lagerbygning på Værlebryggen, for
så å leie denne bort til firmaet.
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Magnussen & Nilsen fikk selv anledning til å innrede bygningen etter eget ønske med maismølle,
fôrblanderi, etc. I denne bygningen hadde firmaet kontorer og lagerlokaler helt siden 1937. Bygningen har
en ideell beliggenhet til kai og jernbanespor.
Under krigen, (1940 – 45) etter hvert som tilførselen av de vanlige matvarer og forstoffer svant inn til et
minimum, og i stor utstrekning forsvant helt, måtte firmaet legge vekt på å skaffe til veie andre
næringsmidler. Det ble i vesentlig grad fisk og fiskeprodukter. Firmaet samarbeidet med fylkets og byens
forsyningsmyndigheter.
I 1944 feiret Magnussen & Nilsen A/S sitt 25-års jubileum, og i den anledning ga de ut en egen avis:
VÆRLEPOSTEN. En humørfylt liten avis med morsomme annonser, ”småstubber” og artikler. For
eksempel:
"Så feirer firmaet i dag sin 25 års dag. Fra en beskjeden begynnelse i trange lokaler har forretningen vokset
støtt og sikkert og vi møter de i dag i det flotte bygget på Værlebryggen, som en av Østfolds største i
bransjen.
Vel har krigen skapt mange hindringer, men firmaet har forstått å holde sikker kurs og har tross
vareknapphet og rasjonering befestet sin popularitet ytterligere.
De dyktige sjefer har vist å utbygge de indre organer og står i dag sterkt rustet til de store oppgaver som
forhåpentlig snart vil melde seg.
Vi hilser de unge menn som tok initiativet i 1919.
Apotekene.
I anledning Magnilas-25 års jubileumsfest har samtlige apotek nattevakt i helgen.
(S) kyss etter festen? Søknad sendes Transportformidlingen. Skjema nr. 28379.
I går lurte jeg jernbanen godt, get. Jeg kjøpte tur og retur Moss-Oslo, men så fikk jeg sitte på med en lastebil
hjem.
Skobesparer.
Gamle skobesparer kjøpes
Einar Brunsgaard
Fredrikstad"
I 1960-årene var firmaet en del av Kefas. Det har vært vanskelig å finne ut eksakt når firmaet opphørte.
Trolig gikk Kefas inn i Orkla. Der var det ikke mulig å få noen opplysninger.
Med alle disse sammenslutningene forsvinner firmahistoriene.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
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